
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 صندوق صائب للشركات السعودية

 صندوق استثمار مفتوح 
 (مدار من قبل شركة االستثمار لألوراق المالية والوساطة)

 
 القوائم المالية 

 م٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 مع

 تقرير مراجع الحسابات المستقل لمالكي الوحدات
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
 







 

٣ 

 صندوق صائب للشركات السعودية
 صندوق استثمار مفتوح 

 قائمة المركز المالي 
 م ٢٠٢١ديسمبر  ٣١كما في 

 (المبالغ بالريال السعودي)
 

 إيضاحات 
ديسمبر  ٣١

 م ٢٠٢١
ديسمبر  ٣١ 

 م٢٠٢٠
     الموجودات

     
 ٦٬٨٤٣٬٩٥٦  ١٠٬٢٥٣٬٦٥٠ ٩ نقد وما في حكمه
 ٧٢٬٥٠٠  --   ستحقة متوزيعات أرباح  

 ٩٤٬٦٠٤٬٢٥٥  ١٠٧٬٤١٤٬٤٧٠ ١٠ استثمارات
 --   ١٬٣٦٩٬٣٥٠  موجودات أخرى

 ١٠١٬٥٢٠٬٧١١  ١١٩٬٠٣٧٬٤٧٠  إجمالي الموجودات
     

     المطلوبات
     

 ٨٠٬٢٤٦  ١٩٤٬٨٠٢ ١٤و ١٢ أتعاب إدارة دائنة
 ٩٣٬٠٠٣  ٩٣٬٥٠٨  مصروفات مستحقة  
 ١٧٣٬٢٤٩  ٢٨٨٬٣١٠  إجمالي المطلوبات

     
 ١٠١٬٣٤٧٬٤٦٢  ١١٨٬٧٤٩٬١٦٠  صافي الموجودات (حقوق الملكية) العائدة لمالكي الوحدات

     
 ٦١٩٬٧٣١  ٤٩٧٬٤٩٢  (بالعدد)وحدات مصدرة  

     
 ١٦٣٫٥٣  ٢٣٨٫٧٠  (لایر سعودي)صافي الموجودات (حقوق الملكية) العائدة لكل وحدة 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 ) جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.٢٠) إلى (١تعتبر اإليضاحات المرفقة من ( 
  



 

٤ 

 صندوق صائب للشركات السعودية
 صندوق استثمار مفتوح 
 قائمة الدخل الشامل 

 م ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 (المبالغ بالريال السعودي)

 

 
 إيضاحات

للسنة المنتهية في 
ديسمبر  ٣١

 م ٢٠٢١
 

للسنة المنتهية في 
ديسمبر  ٣١

 م٢٠٢٠
     اإليرادات 

     
   ٨٧٢٬٠١٣   ١٬٩٣٥٬٦٨٨  توزيعات أرباح من دخل 

 ٧٬١١٢٬٠٤٢   ٣٨٬٤١٢٬٥٥١ ١١ ربح من استثمارات، صافي 
 ٧٬٩٨٤٬٠٥٥  ٤٠٬٣٤٨٬٢٣٩  اإليراداتإجمالي 

     
     المصروفات

     
 )٦٢٥٬٥٣٩(   )١٬٨٤٧٬٤٤٤( ١٤و  ١٢ أتعاب إدارة 
 )٤٧٬٧٢٩(   )٩١٬٦٤٩(  أتعاب حفظ 

 )٥٦٩٬٧٤٦(   ) ٦٦١٬١٩٣( ١٣      مصروفات أخرى
 )١٬٢٤٣٬٠١٤(  )٢٬٦٠٠٬٢٨٦(  إجمالي المصروفات

     
 ٦٬٧٤١٬٠٤١  ٣٧٬٧٤٧٬٩٥٣  صافي ربح السنة

     
 --   --   اآلخر للسنةالدخل الشامل  

     
 ٦٬٧٤١٬٠٤١  ٣٧٬٧٤٧٬٩٥٣  إجمالي الدخل الشامل للسنة

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 ) جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.٢٠) إلى (١تعتبر اإليضاحات المرفقة من ( 



 

٥ 

 صندوق صائب للشركات السعودية
 صندوق استثمار مفتوح 

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

 م ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 (المبالغ بالريال السعودي)

 

للسنة المنتهية في 
ديسمبر  ٣١

 م ٢٠٢١
 

للسنة المنتهية في 
ديسمبر  ٣١

 م٢٠٢٠
    

 ٣٤٬٥٣٥٬١٤٨ ١٠١٬٣٤٧٬٤٦٢ لمالكي الوحدات في بداية السنةصافي الموجودات (حقوق الملكية) العائدة 
    

 ٦٬٧٤١٬٠٤١  ٣٧٬٧٤٧٬٩٥٣ إجمالي الدخل الشامل للسنة
    

    واستردادات من قبل مالكي الوحدات: مساهمات
 ٦٢٬٦٨٥٬٣٩٧  ٧١٬١٠٠٬٦٥١ مساهمات من قبل مالكي الوحدات
 )٢٬٦١٤٬١٢٤( )٩١٬٤٤٦٬٩٠٦( استردادات من قبل مالكي الوحدات

 ٦٠٬٠٧١٬٢٧٣ )٢٠٬٣٤٦٬٢٥٥( صافي (استردادات) / اشتراكات مالكي الوحدات

    
 ١٠١٬٣٤٧٬٤٦٢ ١١٨٬٧٤٩٬١٦٠ صافي قيمة الموجودات (حقوق الملكية) العائدة لمالكي الوحدات في نهاية السنة 

 
 (بالعدد) معامالت الوحدات

 
للسنة المنتهية في 

ديسمبر  ٣١
 م ٢٠٢١

 
للسنة المنتهية في 

ديسمبر  ٣١
 م٢٠٢٠

    
 ٢٥٥٬٤٨٤  ٦١٩٬٧٣١ الوحدات المصدرة في بداية السنة

    
   ٣٨٢٬٨٩١   ٣٠٥٬١٦٤ وحدات مصدرة خالل السنة 
 )١٨٬٦٤٤(   ) ٤٢٧٬٤٠٣(  وحدات مستردة خالل السنة 

 ٣٦٤٬٢٤٧  ) ١٢٢٬٢٣٩( صافي (النقص)/الزيادة في الوحدات 

 ٦١٩٬٧٣١  ٤٩٧٬٤٩٢ الوحدات المصدرة في نهاية السنة
    

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

  
 
 

 
 ) جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.٢٠) إلى (١تعتبر اإليضاحات المرفقة من ( 

 



 

٦ 

 صندوق صائب للشركات السعودية
 صندوق استثمار مفتوح 
 قائمة التدفقات النقدية  

 م ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 (المبالغ بالريال السعودي)

 

 إيضاحات

للسنة المنتهية في 
ديسمبر  ٣١

 م ٢٠٢١
 

للسنة المنتهية في 
ديسمبر  ٣١

 م٢٠٢٠

 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 

   

 ٦٬٧٤١٬٠٤١  ٣٧٬٧٤٧٬٩٥٣  صافي ربح السنة
    

     تسويات لـ: 
 )٨٧٢٬٠١٣(  )١٬٩٣٥٬٦٨٨(  توزيعات أرباح من دخل 

 ٥٬٨٦٩٬٠٢٨  ٣٥٬٨١٢٬٢٦٥ 
     صافي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

 )٦٠٬٦٦٤٬٢٤٨(  )١٢٬٨١٠٬٢١٥(  الزيادة في االستثمارات 
 --   )١٬٣٦٩٬٣٥٠(  زيادة في موجودات أخرى

 ٢٥٬٣٣٨  ١١٤٬٥٥٦  اإلدارة الدائنةالزيادة في أتعاب 
 ٥٬٧٤٤  ٥٠٥  الزيادة في المصروفات المستحقة 

 )٥٤٬٧٦٤٬١٣٨(  ٢١٬٧٤٧٬٧٦١  النقد المستخدم في العمليات 
 ٧٩٩٬٥١٣  ٢٬٠٠٨٬١٨٨  توزيعات أرباح مستلمة

 )٥٣٬٩٦٤٬٦٢٥(  ٢٣٬٧٥٥٬٩٤٩  صافي النقد الناتج من/(المستخدم في) األنشطة التشغيلية
    

   التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 
  

  ٦٢٬٦٨٥٬٣٩٧   ٧١٬١٠٠٬٦٥١  مساهمات من قبل مالكي الوحدات
 )٢٬٦١٤٬١٢٤(  )٩١٬٤٤٦٬٩٠٦(  استردادات من قبل مالكي الوحدات

 ٦٠٬٠٧١٬٢٧٣  )٢٠٬٣٤٦٬٢٥٥(  صافي النقد (المستخدم في)/الناتج من األنشطة التمويلية 
    

 ٣٬٤٠٩٬٦٩٤  صافي الزيادة في النقد وما في حكمه
 

٦٬١٠٦٬٦٤٨ 

 ٦٬٨٤٣٬٩٥٦ ٩ نقد وما في حكمه في بداية السنة
 

٧٣٧٬٣٠٨ 

 ١٠٬٢٥٣٬٦٥٠ ٩ النقد وما في حكمه في نهاية السنة
 

٦٬٨٤٣٬٩٥٦ 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ) جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.٢٠إلى () ١تعتبر اإليضاحات المرفقة من ( 



 صندوق صائب للشركات السعودية
 صندوق استثمار مفتوح 

 إيضاحات حول القوائم المالية
 م ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 (المبالغ بالريال السعودي)
 

٧ 

 عام .١
 

صندوق صائب للشركات السعودية ("الصندوق") هو صندوق استثمار مفتوح، تم تأسيسه بموجب اتفاقية بين شركة 
االستثمار لألوراق المالية والوساطة ("االستثمار كابيتال" أو "مدير الصندوق") والشركة التابعة المملوكة بالكامل 

("مال والمستثمرين  ("البنك")  لالستثمار  السعودي  بتاريخ  للبنك  عملياته  الصندوق  بدأ  الوحدات").  أبريل   ٢٣كي 
 م. ٢٠٠٥

 
ــهم   ــتثمار المتنوع في األسـ ــتثمرين من خالل االسـ ــندوق إلى تنمية رأس المال على المدى الطويل للمسـ يهدف الصـ

ــتثمار كامل ــالمية والمنتجات المالية. يعاد اسـ ــريعة اإلسـ ــعودية المدرجة المتوافقة مع الشـ ــندوق السـ   الدخل في الصـ
 .وينعكس ذلك على صافي الموجودات (حقوق الملكية) العائدة إلى كل وحدة

 
 شركة االستثمار كابيتال هي مدير الصندوق وشركة الرياض المالية هي أمين الحفظ للصندوق. 

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

 يقوم مدير الصندوق بإعداد قوائم مالية منفصلة للصندوق. 
 

 اللوائح النظامية .٢
 

هـ ١٤٢٧ذو الحجة    ٣يخضع الصندوق لالئحة صناديق االستثمار ("الالئحة") الصادرة عن هيئة السوق المالية بتاريخ  
  ٢٣هـ (الموافق  ١٤٣٧شعبان    ١٦م) والتعديالت الالحقة لها ("الالئحة المعدلة") بتاريخ  ٢٠٠٦ديسمبر    ٢٤(الموافق  

م) والتي  ٢٠٢١مارس    ١هـ (الموافق  ١٤٤٢رجب    ١٧دلة") في  م). كما تم تعديل الالئحة ("الالئحة المع٢٠١٦مايو  
يسري مفعول الالئحة تنص على المتطلبات التي يتعين على جميع الصناديق في المملكة العربية السعودية اتباعها.  

 م). ٢٠٢١مايو  ١هـ (الموافق ١٤٤٢رمضان  ١٩من المعدلة اعتباراً  
  

 األساس المحاسبي .٣
 

هذه   إعداد  والمعايير تم  السعودية  العربية  المملكة  في  المعتمدة  المالي  للتقرير  الدولية  للمعايير  وفقاً  المالية  القوائم 
للوائح  المطبقة  األحكام  مع  ولتتماشى  والمحاسبين  للمراجعين  السعودية  الهيئة  عن  الصادرة  األخرى  واإلصدارات 

 أحكام الصندوق. صناديق االستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية وشروط و
 

 أسس القياس  .٤
 
مبدأ   باستخدام  العادلة  بالقيمة  االستثمارات  قياس  باستثناء  التاريخية  التكلفة  لمبدأ  وفقاً  المالية  القوائم  هذه  إعداد  تم 

 االستحقاق المحاسبي ومفهوم االستمرارية. 
 

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

 
 عملة العرض والنشاط .٥

 
يتم عرض هذه القوائم المالية بالريال السعودي الذي يمثل عملة النشاط للصندوق. تم تقريب كافة المبالغ ألقرب لایر 

 سعودي ما لم يذكر خالف ذلك.
 

  



 صندوق صائب للشركات السعودية
 صندوق استثمار مفتوح 

 إيضاحات حول القوائم المالية
 م ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 (المبالغ بالريال السعودي)
 

٨ 

 استخدام األحكام والتقديرات .٦
 
عند إعداد هذه القوائم المالية، قامت اإلدارة باستخدام األحكام والتقديرات التي تؤثر في تطبيق السياسات المحاسبية 
 وعلى المبالغ المبينة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. 

 
 ة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها على أساس مستمر. ويتم إثبات التعديالت على التقديرات بأثر الحق. تتم مراجع

 
 السياسات المحاسبية الهامة      .٧

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

 على كافة السنوات المعروضة، ما لم يذكر خالف ذلك.  
 

 إثبات اإليرادات  ) أ 
 

 دخل توزيعات أرباح 
خ الذي ينشأ فيه الحق في استالم دفعات توزيعات يتم إثبات دخل توزيعات األرباح في قائمة الدخل الشامل في التاري

األرباح. من المحتمل تدفق منافع اقتصادية مرتبطة بتوزيعات األرباح للصندوق؛ ويمكن قياس مبلغ توزيعات األرباح  
ة بصورة موثوق بها. بالنسبة لألوراق المالية المدرجة عادة ما يكون هذا هو تاريخ توزيعات األرباح السابقة. بالنسب 

لألوراق المالية غير المدرجة عادة ما يكون هذا هو التاريخ الذي يوافق فيه المساهمون على دفع توزيعات األرباح. 
المالية   األوراق  من  األرباح  توزيعات  دخل  إثبات  بند المصنفة  يتم  في  الخسارة  أو  الربح  خالل  من  العادلة  بالقيمة 

 منفصل في قائمة الدخل الشامل. 
 

 الربح من األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة صافي 
يتضمن صافي الربح من األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة جميع التغيرات في القيمة العادلة  

 ودخل توزيعات األرباح.المحققة وغير المحققة وفروقات الصرف األجنبي (إن وجدت)، ولكن يستثنى من ذلك الفوائد  
 

طريقة   باستخدام  الخسارة  أو  الربح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  المالية  األدوات  من  المحقق  الربح  صافي  حساب  يتم 
 المتوسط المرجح للتكلفة. 

 
 توزيعات لمالكي الوحدات  ) ب 

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

 الوحدات.  
 

 األتعاب والمصروفات األخرى  ) ج 
 

 يتم إثبات األتعاب والمصروفات األخرى في قائمة الدخل الشامل عند استالم الخدمات ذات الصلة. 
 

 الزكاة والضريبة  ) د 
 

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

 في هذه القوائم المالية.
 

 المخصصاتهـ)      
 

لمخصص كلما كان هناك التزام حالي (قانوني أو حكمي) نتيجة لحدث سابق يمكن تقديره بصورة موثوقة يتم إثبات ا
بصورة   االلتزام  مبلغ  تقدير  باإلمكان  ويكون  االلتزام  لتسوية  للموارد  خارجياً  تدفقاً  يتطلب  أن  المرجح  من  ويكون 

 موثوقة به.



 صندوق صائب للشركات السعودية
 صندوق استثمار مفتوح 

 إيضاحات حول القوائم المالية
 م ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 (المبالغ بالريال السعودي)
 

٩ 

 السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)  .٧
 

 الموجودات المالية والمطلوبات المالية  ) و 
 

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

المالية والمطلوبات المالية التاريخ الذي يصبح فيه الصندوق طرفا في األحكام التعاقدية لألداة. يتم إثبات الموجودات  
 األخرى في التاريخ الذي نشأت فيه. 

 

يتم اإلثبات األولي للموجودات المالية والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة  
المال للموجودات  األولي  اإلثبات  الشامل. يتم  الدخل  قائمة  في  المعاملة  تكاليف  إثبات  التي مع  المالية  ية والمطلوبات 

مباشرة  تتعلق  التي  المعاملة  تكاليف  زائدا/ناقص  العادلة  بالقيمة  الخسارة  أو  الربح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  ليست 
 باقتنائها أو إصدارها.

 

 تصنيف الموجودات المالية
بالتكلفة المطفأة، أو بالقيمة العادلة من تصنف الموجودات المالية عند اإلثبات األولي على أنه يتم قياسها كما يلي:  

 خالل الدخل الشامل اآلخر أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
 الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

يتم قياس الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة إذا استوفت كال الشرطين أدناه وال تصنف بالقيمة العادلة من 
 ل الربح أو الخسارة:خال
يُحتفظ بالموجودات المالية ضمن نموذج أعمال هدفه هو االحتفاظ بالموجودات المالية لتحصيل التدفقات النقدية  - 

 التعاقدية؛
التعاقدية للموجودات المالية، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية تُعد فقط دفعات من المبلغ األصلي   الشروطينشأ عن   - 

 المبلغ األصلي القائم.والفائدة على 
 

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

 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: 
بالموجودات ضمن نموذج األعمال الذي يتحقق الهدف منه عن طريق تحصيل تدفقات نقدية  يتم االحتفاظ  - 

 تعاقدية وبيع موجودات مالية؛ و 
التعاقدية في تواريخ محددة تدفقات نقدية تعد فقط دفعات من المبلغ األصلي والفائدة على  الشروطينشأ عن  - 

 المبلغ األصلي المستحق.
ات في أدوات حقوق الملكية التي ال يتم االحتفاظ بها بغرض المتاجرة، يحق للصندوق  عند اإلثبات األولي لالستثمار

أن يختار بشكل نهائي عرض التغيرات الالحقة في القيمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر. ويتم هذا الخيار على 
 أساس كل استثمار على حدة. 

  

 الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة من خالل المدرجة الموجودات المالية
 يتم تصنيف جميع الموجودات المالية األخرى على أنها مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

 

إضافة لذلك، عند اإلثبات األولي، يحق للصندوق أن يحدد بشكل نهائي الموجودات المالية التي بطريقة أخرى تستوفي  
المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، كموجودات مالية بالقيمة العادلة من متطلبات القياس بالتكلفة  

خالل الربح أو الخسارة، وإذا قام بذلك، يقوم بحذف عدم التطابق المحاسبي الذي قد ينشأ بطريقة أخرى أو تخفيضه 
 بشكل كبير. 

 

ولي، إال في الفترة التي يقوم فيها الصندوق بتغيير نموذج أعماله ال يتم إعادة تصنيف الموجودات المالية بعد إثباتها األ
 إلدارة الموجودات المالية.

 

 تقييم نموذج األعمال
يجري مدير الصندوق تقييماً للهدف من نموذج األعمال الذي يتم االحتفاظ بالموجودات فيه على مستوى المحفظة ألن 

تتضمن المعلومات التي أُخذت في االعتبار     فير المعلومات لإلدارة.ذلك يعكس بشكل أفضل طريقة إدارة األعمال وتو
 ما يلي:  

الســياســات واألهداف المحددة للمحفظة وتشــغيل هذه الســياســات عملياً. وبالتحديد، ما إذا كانت اســتراتيجية اإلدارة   - 
مطابقة مدة الموجودات  تركز على اكتســـاب إيرادات عمولة تعاقدية، والحفاظ على بيانات أســـعار الفائدة محددة، و

 المالية مع مدة المطلوبات التي تمول هذه الموجودات أو تحقيق تدفقات نقدية من خالل بيع الموجودات؛ 
 يتم تقييم طريقة أداء المحفظة ورفع تقرير بها إلى مديري الصندوق؛  - 
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 المالية (يتبع)الموجودات المالية والمطلوبات   ) و 
 

 تقييم نموذج األعمال (يتبع) 
ــمن نموذج األعـمال) وكيفـية   -  ا ضــ الـية المحتفظ بـه المـخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعـمال (والموجودات الـم

 إدارة هذه المخاطر؛  
ــتـند إلى القيـمة الـعادـلة للموجودات الـمدارة  -كيفـية مـكاـفأة ـمديري األعـمال   -  أو الـتدفـقات   فيـما إذا ـكاـنت المـكاـفآت تســ

 النقدية التعاقدية المحصلة؛ و 
 

ــاط المبيـعات   -  ــأن نشــ ـــباب ـهذه المبيـعات وتوقـعاتـها بشــ ــابـقة، وأســ تكرار حجم وتوقـيت المبيـعات في الفترات الســ
ــاط المبيـعات ال تؤـخذ ـباالعتـبار عـند عزلـها، ولكن كجزء من التقييم الكلي  ــتقبلـية. إال أن المعلوـمات حول نشــ المســ

 هداف الصندوق المذكورة إلدارة الموجودات المالية وكيفية تحقق التدفقات النقدية. لكيفية تحقيق أ
 

يسـتند تقييم نموذج األعمال إلى السـيناريوهات المتوقعة بشـكل معقول بعد اسـتبعاد سـيناريوهات "الحالة األسـوأ" أو 
ــندوق،   ــلية للصـ ــائقة". إذا تحققت التدفقات النقدية بعد اإلثبات األولي بطريقة تختلف عن التوقعات األصـ "حالة الضـ

المالية المتبقية المحتفظ بها في نموذج األعمال. ولكنه يدرج    يجري الصـــندوق تغييراً لتصـــنيف الموجوداتال عندئٍذ  
 هذه المعلومات عند تقييم الموجودات المالية المستقبلية الناشئة حديثاً أو التي تم شراؤها حديثاً.

 

ها بالقيمة إن الموجودات المالية المحتفظ بها لغرض المتاجرة والتي يتم تقييم أدائها على أـساس القيمة العادلة يتم قياـس
العادلة من خالل الربح أو الخســـارة حيث ال يتم االحتفاظ بها من أجل تحصـــيل التدفقات النقدية التعاقدية أو من أجل  

 تحصيل التدفقات النقدية وبيع الموجودات المالية.  
 

 تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تُعد فقط دفعات من المبلغ األصلي والفائدة 
ــلي" على أـنه القيـمة الـعادـلة للموجودات الـمالـية عـند اإلثـبات األولي. تعرف لغر ض ـهذا التقييم، يعّرف "المبلغ األصــ

"العمولة/الفائدة" على أنها مبلغ مقابل القيمة الزمنية للنقود ومقابل المخاطر االئتمانية المرتبطة بالمبلغ األصلي القائم 
يولة والتكاليف اإلدارية)  خالل فترة زمنية معينة ومقابل مخاطر ا ية األخرى والتكاليف (مخاطر الـس اـس إلقراض األـس

 باإلضافة إلى هامش الربح. 
 

عند تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تُعد فقط دفعات من المبلغ األصـلي والفائدة، يأخذ الصـندوق باالعتبار   - 
ــمل تقييم فيما إذا كانت الموجودات المالية تتضــمن   ــروطاً الشــروط التعاقدية لألداة. وهذا يش إلى   تعاقدية قد تؤديش

ــرط. وعند إجراء هذا التقييم، التدفقات النقدي قدارتغيير توقيت أو م ــتوفي هذا الشــ ة التعاقدية وإذا كان كذلك فلن تســ
 يأخذ الصندوق باالعتبار ما يلي: 

 األحداث المحتملة التي قد تؤدي إلى تغير مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية.  - 
 خصائص الرافعة المالية؛  - 
 آجال السداد والتمديد؛   - 
ـــندوق ـبالـتدفـقات النـقدـية من موجودات مـحددة (دون حق الرجوع لترتيـبات   -  ــروط التي تـحد من مـطالـبة الصــ الشــ

 الموجودات)؛ و  
 إعادة الضبط الدوري ألسعار الفائدة. -الخصائص التي تعدل اعتبارات القيمة الزمنية للنقود   - 

 

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

 أعماله إلدارة الموجودات المالية.
 

 تصنيف المطلوبات المالية
يقوم الصندوق بتصنيف مطلوباته المالية بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي ما لم يصنف المطلوبات 

 ل الربح أو الخسارة. بالقيمة العادلة من خال
 

 التوقف عن اإلثبات
يتوقف الصندوق عن إثبات الموجودات المالية (أو حيثما كان ذلك مناسباً، جزء من الموجودات المالية أو جزء من 

الموجودات مجموعة من الموجودات المالية المماثلة) عند انقضاء مدة الحقوق التعاقدية الستالم التدفقات النقدية من  
المالية أو عند قيامه بتحويل الحقوق الستالم التدفقات النقدية التعاقدية في المعاملة التي يتم بموجبها انتقال جميع مخاطر 
ومنافع ملكية الموجودات المالية بشكل جوهري أو التي ال يقوم الصندوق بموجبها بتحويل أو االحتفاظ بجميع مخاطر 

  لمالية بشكل جوهري وال يحتفظ بالسيطرة على الموجودات المالية. ومنافع ملكية الموجودات ا
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 الموجودات المالية والمطلوبات المالية (يتبع)  ) و 
 

 التوقف عن اإلثبات (يتبع)
عند التوقف عن إثبات األصل المالي، فإن الفرق بين القيمة الدفترية لألصل (أو القيمة الدفترية المخصصة لجزء من 

المستلم (بما في ذلك أي أصل جديد تم الحصول عليه المالي  ) المقابل  ١األصل الذي تم التوقف عن إثباته) ومجموع (
خسارة متراكمة كان قد تم إثباتها ضمن الدخل الشامل اآلخر، يتم  ) أي ربح أو  ٢) و (جديد مفترضناقصاً أي التزام  

 إثباتها في الربح أو الخسارة.  
 

المعامالت التي يقوم فيها الصندوق بتحويل الموجودات التي تم إثباتها في قائمة المركز المالي الخاصة به، ولكنه 
يتم االعتراف بهذه الموجودات  الغاء  زء منها، ال  يحتفظ إما بكافة أو معظم مخاطر ومنافع الموجودات المحولة أو ج

 المحولة. إن تحويل الموجودات مع االحتفاظ بجميع أو معظم المخاطر والمنافع يشمل معامالت البيع وإعادة الشراء.
 

 بالنسبة للمعامالت التي ال يقوم الصندوق باالحتفاظ أو تحويل جميع مخاطر ومنافع ملكية الموجودات المالية بشكل
مشاركته  بقدر  الموجودات  إثبات  في  الصندوق  يستمر  الموجودات،  على  السيطرة  على  باإلبقاء  ويقوم  جوهري 

 المستمرة التي تحدد بقدر تعرضه للتغيرات في قيمة الموجودات المحولة. 
 

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

 المقاصة
يتم إجراء مقاصة بين مبالغ الموجودات المالية والمطلوبات المالية ويدرج المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي فقط 
يكون لدى  قانوني ملزم لدى الصندوق في الوقت الحالي بإجراء مقاصة لتلك المبالغ وكذلك عندما  عند وجود حق 

 سويتها على أساس الصافي أو بيع الموجودات لتسديد المطلوبات في آن واحد. الصندوق النية لت 
 

يتم عرض اإليرادات والمصروفات على أساس الصافي فقط عندما يتم السماح بذلك بموجب المعايير الدولية للتقرير 
مجموعة معامالت مماثلة مثل نشاط المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية أو لألرباح والخسائر الناتجة عن  

 تداول الصندوق. 
 

 قياس القيمة العادلة   ) ز 
 

"القيمة العادلة" هي القيمة التي سيتم استالمها مقابل بيع أصل ما أو دفعها مقابل تحويل التزام ما ضمن معاملة منتظمة 
الرئيسية، السوق األكثر مالءمة    عند عدم وجود السوق  بين المشاركين في السوق بتاريخ القياس في السوق الرئيسية أو

التي من خاللها تكون متاحة للصندوق في ذلك التاريخ. يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات 
التي يستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير األصل أو االلتزام على افتراض أن المشاركين يتصرفون لمصلحتهم  

 االقتصادية.
 

يقوم الصـندوق بقياس القيمة العادلة لألداة باسـتخدام السـعر المتداول في السـوق النشـطة لتلك األداة، عند توفرها. يتم  
اعتبار الســــوق على أنها ســــوق نشــــطة إذا كانت معامالت الموجودات أو المطلوبات تتم بتكرر وحجم كاِف لتقديم 

ق األدوات المدرجة في سـوق نشـطة وفقاً لسـعر اإلغالق  معلومات عن األسـعار على أسـاس مسـتمر. يقيس الصـندو
 الرسمي في البورصة ذات الصلة التي يتم تداول األداة فيها.

 
في حال عدم وجود سعر متداول في سوق نشط، فإن الصندوق يستخدم أساليب تقييم تزيد من استخدام المدخالت القابلة 

 ير القابلة للمالحظة. للمالحظة ذات الصلة وتقلل من استخدام المدخالت غ
 

 إن أسلوب التقييم المختار يتضمن جميع العوامل التي يأخذها المشاركون في السوق في الحسبان عند تسعير العملية. 
 

لـسل الهرمي للقيمة العادلة كما في نهاية فترة التقرير التي حدث  تويات التـس يقوم الصـندوق بإثبات التحويالت بين مـس
 التغيير.خاللها 
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 وما في حكمه النقد  ) ح 
تداول ولدى   في حساب  لدى الوسيط  ونقد  البنوك  لدى  من ودائع  حكمه  في  النقد وما  في حساب   أمين الحفظيتكون 

لمخاطر استثماري وموجودات مالية عالية السيولة ذات استحقاق ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ االقتناء والتي تخضع  
 غير جوهرية للتغيرات في قيمتها العادلة ويتم استخدامها من قبل الصندوق عند إدارة االلتزامات قصيرة األجل. 

 
 الوحدات المستردة   ) ط 

للشروط  وفقاً  وذلك  الملكية،  حقوق  أدوات  أو  المالية  المطلوبات  ضمن  المصدرة  المالية  األدوات  الصندوق  يصنف 
 التعاقدية لألدوات.

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

المتبقية. ويتم تصنيفها بالتساوي من جميع النواحي ولها شروط وظروف متطابقة. توفر الوحدات القابلة لالسترداد  
ة تتناسب مع حصة المستثمر في صافي موجودات الصندوق  للمستثمرين الحق في المطالبة باسترداد األموال نقدًا بقيم
 في كل تاريخ استرداد وكذلك في حالة تصفية الصندوق. 

 
 يتم تصنيف الوحدات المستردة على أنها حقوق ملكية عند استيفائها لكافة الشروط التالية:

 تمنح المالك حصة تناسبية من صافي موجودات الصندوق في حالة تصفية الصندوق؛  - 
 نَّف في فئة األدوات التي تخضع لجميع فئات األدوات األخرى؛ تًص - 
 جميع األدوات المالية في فئة األدوات التي تخضع لجميع فئات األدوات األخرى لها سمات متطابقة؛  - 
بصرف النظر عن االلتزام التعاقدي للصندوق بإعادة شراء أو استرداد قيمة األداة النقدية أو أصل مالي آخر، ال   - 

 األداة على أي سمات أخرى تتطلب التصنيف على أنه باعتباره التزاًما؛ و تشتمل 
إن إجمالي التدفقات النقدية المتوقعة العائدة لألداة على مدى عمرها تستند بشكل جوهري على الربح أو الخسارة،   - 

الصندو موجودات  لصافي  العادلة  القيمة  في  التغير  أو  المثبتة  الموجودات  صافي  في  التغير  وغير أو  المثبتة  ق 
 المثبتة على مدى عمر األداة. 

يتم إثبات التكاليف اإلضافية التي تعود مباشرة إلى إصدار أو استرداد الوحدات القابلة لالسترداد ضمن حقوق الملكية 
 مباشرة كخصم من المتحصالت أو جزء من تكلفة الشراء. 

 
 المعايير الجديدة .٨

 
المالي الجديدة وتفسيرات لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي والتعديالت عليها، المعايير الدولية للتقرير    )أ

 المطبقة بواسطة الصندوق 
 

إن المعايير الجديدة والتعديالت والتغييرات على المعايير الحالية التي صدرت عن مجلس معايير المحاسبة الدولية 
 م وعليه تم تطبيقها بواسطة الصندوق، حيثما ينطبق ذلك:٢٠٢١يناير  ١سارية المفعول اعتباراً من 

 
البيان المعايير/التعديالت

 ١٩-امتيازات عقود إيجار تتعلق بكوفيد  ١٦تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 
،  ٧تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 

والمعيار الدولي  ٤والمعيار الدولي للتقرير المالي 
 ١٦المالي للتقرير 

 ٢المرحلة  -تصحيح المؤشر المرجعي لإليبور 

 
إن تطبيق المعايير المعدلة والتفسيرات الواجب تطبيقها على الصندوق لم يكن لها أي تأثر جوهري على هذه القوائم 

 المالية. 
 

 المعايير الصادرة وغير سارية المفعول بعد   ) ب
 

 ١هناك عدد من المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير التي يسري مفعولها على الفترات السنوية التي تبدأ بعد  
أو ٢٠٢٢يناير   الجديدة  المعايير  لهذه  المبكر  بالتطبيق  يقم  لم  الصندوق  أن  إال  لها،  المبكر  بالتطبيق  السماح  مع  م 

 التعديالت عند إعداد هذه القوائم المالية.  



 صندوق صائب للشركات السعودية
 صندوق استثمار مفتوح 

 إيضاحات حول القوائم المالية
 م ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 (المبالغ بالريال السعودي)
 

١٣ 

 لمعايير الجديدة (يتبع) ا .٨
 

 المعايير الصادرة وغير سارية المفعول بعد (يتبع)  ) ب
 المعايير الجديدة أو المعدلة الواردة أدناه ال يتوقع أن يكون لها تأثير جوهري على القوائم المالية للصندوق. 

 المعايير/التفسيرات
 

 البيان 

يسري مفعولها 
اعتباراً من الفترات 

 بعدالتي تبدأ في أو  
 التاريخ التالي 

 م٢٠٢٢يناير  ١ تكلفة إتمام عقد  -العقود المتوقع خسارتها  ٣٧تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 
الممتلكات واآلالت والمعدات: المتحصالت قبل   ١٦تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

 االستخدام المقصود
 م٢٠٢٢يناير  ١

  ١المحاسبة الدولي تعديالت على معيار 
 ٨ومعيار المحاسبة الدولي 

تحسين إفصاحات السياسة المحاسبية ومساعدة  
مستخدمي القوائم المالية على التمييز بين  

التغيرات في التقديرات المحاسبية والتغيرات  
 في السياسات المحاسبية.

 م٢٠٢٣يناير  ١

تعديالت على المعيار الدولي للتقرير  
 ٣المالي 

 م٢٠٢٢يناير  ١ الَمراجع حول إطار المفاهيم 

الضريبة المؤجلة المتعلقة بالموجودات   ١٢تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 
 والمطلوبات الناتجة عن معاملة واحدة. 

 م٢٠٢٣يناير  ١

 م٢٠٢٤يناير  ١ تصنيف المطلوبات كمتداولة وغير متداولة  ١تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 
 م٢٠٢٣يناير  ١ عقود التأمين  ١٧المعيار الدولي للتقرير المالي 

 
 

 النقد وما في حكمه .٩

 
 
 

ديسمبر  ٣١ 
 م ٢٠٢١

ديسمبر  ٣١ 
 م٢٠٢٠

      
 ١٠٬٢٥٣٬٦٥٠٦٬٨٤٣٬٩٥٦   أمين الحفظنقد لدى 

 
 االستثمارات .١٠

 سندات حقوق ملكية:
ديسمبر  ٣١

 م ٢٠٢١
ديسمبر  ٣١ 

 م٢٠٢٠
    

 ١٠٧٬٤١٤٬٤٧٩٤٬٦٠٤٬٢٥٥ استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 

 المدرجة في مختلف القطاعات: حقوق الملكيةيلخص الجدول التالي تعرض الصندوق لسندات 
 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ م ٢٠٢١ديسمبر  ٣١ 
 العادلة القيمة  القيمة الدفترية القيمة العادلة القيمة الدفترية 
     

 ٣٠٬٧٠٦٬٤٠٢   ٢٩٬٧٨٢٬٦٧٣  ٢٨٬٠٠٣٬٥٣٢٤١٬٦٣٣٬١١٦  خدمات تمويل
 ٢٩٬١٨٦٬٤٤٣   ٢٨٬٣١٦٬٢٧٠  ٢١٬٥٢٣٬٧٣٨٢٤٬٥٠٥٬٨٣٧ المواد

   ٢٬٧٤٨٬٩٠٠    ٢٬٦٩٧٬٨٢٦  ٨٬٥٩١٬٠٦٩ ٩٬٠١٤٬٨٦٤ القطاع الصناعي
   ٤٬٦٣٤٬٣٢٠    ٤٬٤٥٣٬٩٩٠  ٨٬٠٢٧٬٩٥٢ ٦٬٦٩٤٬٧٦٠ الرعاية الصحية 

   ٣٬١٧٩٬٢٥٠    ٣٬١٦٠٬٥١٧   ٥٬٧٩٧٬٢٢٦ ٥٬٥٤٦٬٩٤٨ خدمات االتصاالت
   ٤٬٦٢٤٬٩٧٠  ٤٬٦٢٨٬٠٢٩  ٥٬٧٤٨٬٢٠٠ ٥٬٧٩٩٬٢٤٢ الطاقة 

   ٥٬٦٧٣٬٨٤١    ٥٬٦٨٧٬٢١٢  ٤٬٤٠١٬٨٠٤ ٥٬٠٠٢٬٨٤٨ عقارات 
 --  --  ٤٬١١٣٬٦٧٦ ٣٬٣٠٠٬٥٥٨ تقنية المعلومات

   ٢٬٥٧٧٬٧٩١    ٢٬٢٦٩٬٨٧٦  ٢٬٧٨٧٬٩٥٤ ٢٬٤٠٤٬٥٢٣ األساسيةالسلع االستهالكية غير 
   ٤٬٤٣٠٬٤٠٠    ٤٬٣٤١٬٨٢٢  ١٬٨٠٧٬٦٣٦ ١٬٦٠٥٬٦١٥ مرافق خدمية

   ٦٬٨٤١٬٩٣٨    ٦٬٧٦٨٬٥٠٨  --  --  السلع االستهالكية األساسية
 ٩٤٬٦٠٤٬٢٥٥   ٩٢٬١٠٦٬٧٢٣ ٨٨٬٨٩٦٬٦٢٨١٠٧٬٤١٤٬٤٧٠ 

 
 المملكة العربية السعودية. تتركز جميع االستثمارات في 



 صندوق صائب للشركات السعودية
 صندوق استثمار مفتوح 

 إيضاحات حول القوائم المالية
 م ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 (المبالغ بالريال السعودي)
 

١٤ 

 ربح من استثمارات، صافي .١١
 

 ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في  
 م٢٠٢٠  م ٢٠٢١ 
    

   ٤٬٦١٤٬٥١٠  ١٩٬٨٩٤٬٧٠٩ أرباح محققة، صافي 
 ٢٬٤٩٧٬٥٣٢  ١٨٬٥١٧٬٨٤٢ أرباح غير محققة، صافي 

 ٧٬١١٢٬٠٤٢ ٣٨٬٤١٢٬٥٥١ 
 

 أتعاب إدارة .١٢
 

لشروط وأحكام   من قيمة   ٪١٫٧٥الصندوق يقوم الصندوق بدفع أتعاب إدارة إلى مدير الصندوق تعادل  وفقاً  سنوياً 
صافي الموجودات في تاريخ كل تقييم. باإلضافة إلى ذلك، مصروفات اإلدارة التي يدفعها مدير الصندوق بالنيابة عن 

 الصندوق يتم استردادها من قبل الصندوق. 
 

 المصروفات األخرى  .١٣
 

 ديسمبر ٣١هية في للسنة المنت 
 م٢٠٢٠  م ٢٠٢١   

 ٣٧٨٬٩٦٧   ٢٥٢٬٥٢٦ تكلفة معامالت أوراق مالية 
   ٤٧٬٥٠٠   ٤٧٬٥٠٠ أتعاب قانونية ومهنية 

   ٣٢٬٢٥٠   ٣٢٬٢٥٠ أتعاب هيئة الرقابة الشرعية 
  ٦٬٠٠٠   ٦٬٠٠٠ أتعاب مجلس إدارة الصندوق 

 ١٠٥٬٠٢٩  ٣٢٢٬٩١٧ مصروفات متنوعة
 ٥٦٩٬٧٤٦  ٦٦١٬١٩٣ 

 
 المعامالت مع األطراف ذات العالقة .١٤

 
تتكون األطراف ذات العالقة بالصندوق من مدير الصندوق ومجلس إدارة الصندوق. يتعامل الصندوق مع األطراف 

 ذات العالقة خالل السياق االعتيادي ألنشطته.
 

المعامالت مع األطراف ذات العالقة واألرصدة الناتجة إضافة إلى المعامالت المفصح عنها في هذه القوائم المالية، فإن  
 من هذه المعامالت هي كما يلي: 

 
 المعامالت مع األطراف ذات العالقة:

 
 ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في    

 م٢٠٢٠ م ٢٠٢١ طبيعة المعاملة طبيعة العالقة  الطرف ذو العالقة
     
 ٦٢٥٬٥٣٩ ١٬٨٤٧٬٤٤٤ أتعاب إدارة  مدير الصندوق شركة االستثمار كابيتال 

تكاليف معامالت 
 أوراق المالية 

٣٧٨٬٩٦٧ ٢٥٢٬٥٢٦ 

 مجلس إدارة الصندوق 
مجلس إدارة  

 الصندوق 
أتعاب مجلس إدارة 

 الصندوق 
٦٬٠٠٠ ٦٬٠٠٠ 
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١٥ 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة (يتبع) .١٤
 

 األرصدة مع األطراف ذات العالقة:
 

 طبيعة األرصدة طبيعة العالقة  الطرف ذو العالقة
ديسمبر  ٣١

 م ٢٠٢١
ديسمبر  ٣١

 م٢٠٢٠
     

االستثمار  شركة
 كابيتال 

 ٨٠٬٢٤٦ ١٩٤٬٨٠٢ أتعاب إدارة دائنة مدير الصندوق 

 ٩١٬٢٥٠ ٩١٬٧٥٠ مصروفات مستحقة   
     

 ):بالعدد الوحدات المحتفظ بها بواسط أطراف ذات عالقة (
 

 العالقة طبيعة  الطرف ذو العالقة
ديسمبر  ٣١

 م ٢٠٢١
ديسمبر  ٣١

 م٢٠٢٠
    

 ١٤٤٬٩٧٠ ٣٢٬٧١٦ مدير الصندوق  شركة االستثمار كابيتال 

 تصنيف الموجودات المالية والمطلوبات المالية  .١٥
 
 المالية: يبين الجدول التالي تصنيف القيم الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية للصندوق ضمن فئات لألدوات  
 

  م ٢٠٢١ديسمبر  ٣١

 بالتكلفة المطفأة 

بالقيمة العادلة  
من خالل الربح أو  

 الخسارة 
     

     الموجودات المالية
 --   ١٠٬٢٥٣٬٦٥٠  نقد وما في حكمه

١٠٧٬٤١٤٬٤٧٠  --   استثمارات
 --   ١٬٣٦٩٬٣٥٠  موجودات أخرى

١٠٧٬٤١٤٬٤٧٠  ١١٬٦٢٣٬٠٠٠  إجمالي الموجودات
     

     المطلوبات المالية
 --   ١٩٤٬٨٠٢  أتعاب إدارة دائنة

 --   ٩٣٬٥٠٨  مصروفات مستحقة 
 --   ٢٨٨٬٣١٠  إجمالي المطلوبات

 
  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

 بالتكلفة المطفأة

بالقيمة العادلة من  
خالل الربح أو  

 الخسارة 
     

     الموجودات المالية
 --   ٦٬٨٤٣٬٩٥٦   حكمهنقد وما في 

 --   ٧٢٬٥٠٠  توزيعات أرباح مستحقة 
 ٩٤٬٦٠٤٬٢٥٥  --   استثمارات

 ٩٤٬٦٠٤٬٢٥٥  ٦٬٩١٦٬٤٥٦  إجمالي الموجودات
     

     المطلوبات المالية
 --   ٨٠٬٢٤٦  أتعاب إدارة دائنة

 --   ٩٣٬٠٠٣  مصروفات مستحقة 
 --   ١٧٣٬٢٤٩  إجمالي المطلوبات
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١٦ 

 المخاطر المالية إدارة  .١٦
 

 التعرض للمخاطر
 

المخاطر  إدارة  إلى  المخاطر  إدارة  تقسيم  يمكن  التشغيل.  وعملية  االستثمار  من  يتجزأ  ال  جزءاً  المخاطر  إدارة  تعد 
عملية  عناصر  جميع  المالية  المخاطر  إدارة  تشمل  المستقل.  المخاطر  وقياس  التشغيلية  المخاطر  وإدارة  المالية 

عد يسمح  المستهدفة االستثمار.  المراكز  عن  انحرافات  أي  بمالحظة  الصندوق  لمدير  المخاطر  إدارة  أنظمة  من  د 
واألشخاص  والنظم  العمليات  وهي:  المحتملة  للخسائر  األربعة  النقاط  التشغيلية  المخاطر  إدارة  تشمل  واألهداف. 

 ة العمليات وإدارة المحافظ. واألحداث الخارجية. تعد إدارة المخاطر وظيفة مستقلة وهي منفصلة وظيفيا عن إدار
 

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

 
 المالية:يتعرض الصندوق للمخاطر التالية نتيجة استخدامه لألدوات 

 مخاطر االئتمان؛ - 
 مخاطر السيولة  - 
 مخاطر السوق؛   - 
 مخاطر التشغيل - 

 
 إطار إدارة المخاطر 

تتكون المحفظة  يحتفظ الصندوق بمراكز في األدوات المالية غير المشتقة وفقا الستراتيجيته نحو إدارة االستثمار. 
 السعودية (تداول).االستثمارية للصندوق من األسهم المدرجة في السوق المالية 

 
 

مدير  يقوم  االستثمارية.  الصندوق  أهداف  مع  تماشيًا  الموجودات  إلدارة  التقديرية  السلطة  الصندوق  مدير  منح  تم 
التي  الحاالت  في  يومي.  أساس  على  المحفظة  ومكون  المستهدفة  الموجودات  بتوزيعات  االلتزام  بمراقبة  الصندوق 

الموجودات المستهدفة، فإن مدير الصندوق ملزم باتخاذ اإلجراءات إلعادة    تكون فيها المحفظة مختلفة عن توزيعات
 توازن المحفظة تماشيًا مع األهداف المحددة وضمن الحدود الزمنية المقررة.

 
 مخاطر االئتمان

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

 الصندوق لخسارة مالية.
 

ألغراض   مستحقة.يتعرض الصندوق لمخاطر االئتمان على رصيده المحتفظ به لدى أمين الحفظ وتوزيعات أرباح  
إعداد تقارير إدارة المخاطر يقوم الصندوق بدراسة وتجميع كل عناصر التعرض لمخاطر االئتمان مثل مخاطر التعثر 

 ومخاطر الدولة ومخاطر القطاع.  في السداد الفردية للمدين،
 

إن سياسة الصندوق بشأن مخاطر االئتمان هي تقليل تعرضه لمخاطر "األطراف األخرى" مع وجود مخاطر أعلى 
 بشأن التعثر في السداد وذلك من خالل التعامل مع األطراف األخرى التي تستوفي معايير ائتمان محددة. 

 
بانتظام   االئتمان  مخاطر  مراقبة  الخاصة تتم  االستثمار  إرشادات  مع  تماشيها  من  للتأكد  الصندوق  مدير  قبل  من 

 بالصندوق. 
 

قد ينتج عن أنشطة الصندوق مخاطر في التسوية. "مخاطر التسوية" هي مخاطر الخسارة بسبب فشل منشأة في الوفاء 
 عاقديًا.بالتزاماتها بتقديم النقد أو األوراق المالية أو الموجودات األخرى المتفق عليها ت

 
بالنسبة لكل المعامالت تقريبًا، يقلل الصندوق من هذه المخاطر من خالل إجراء تسويات عن طريق وسيط نظامي 

  لضمان تسوية الصفقة فقط عندما يكون الطرفان قد أوفيا بالتزامات التسوية التعاقدية.
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 مخاطر االئتمان (يتبع)
 الجدول التالي الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان لمكونات قائمة المركز المالي: يوضح 

 
ديسمبر  ٣١

 م ٢٠٢١
ديسمبر  ٣١ 

 م٢٠٢٠

 ٦٬٨٤٣٬٩٥٦  ١٠٬٢٥٣٬٦٥٠ نقد وما في حكمه
 ٧٢٬٥٠٠  --  توزيعات أرباح مستحقة 

 --   ١٬٣٦٩٬٣٥٠ موجودات أخرى
 ٦٬٩١٦٬٤٥٦ ١١٬٦٢٣٬٠٠٠ اإلجمالي

 
يوجد لدى الصندوق أي آلية تصنيف داخلية رسمية. يتم إدارة والتحكم بمخاطر االئتمان عن طريق مراقبة مخاطر ال  

يتم   األخرى.  لألطراف  االئتمانية  للقدرة  المستمر  والتقييم  محددة  أخرى  أطراف  مع  للتعامل  حدود  ووضع  االئتمان 
 مانية الخارجية لألطراف األخرى.بشكل عام إدارة مخاطر االئتمان على أساس التصنيفات االئت 

 
 مخصص انخفاض في القيمة 

لدى الصندوق استثمارات في سندات حقوق الملكية فقط المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. لذلك، لم 
يتم إيداع النقد وما .  ٩يتم تسجيل مخص انخفاض في القيمة في هذه القوائم المالية وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي  

في حكمه للصندوق بشكل رئيسي لدى أطراف أخرى ذات تصنيف ائتماني جيد. ال تعد مخاطر االئتمان ذات الصلة  
 جوهرية.

 
 مخاطر السيولة 

تتمثل مخاطر السيولة في مخاطر مواجهة الصندوق لصعوبة عند الوفاء بالتزاماتها المرتبطة بمطلوباتها المالية التي 
 تتم تسويتها عن طريق السداد نقداً أو من خالل موجودات مالية أخرى. 

 
بالتزاماتها عند استحقاقها، يهدف مدير الصندوق إلى ضمان أن يكون لديه دائماً السيولة الكافية، قدر اإلمكان، للوفاء  

في ظل الظروف العادية والظروف الحرجة، بما في ذلك االسترداد المقدر للوحدات، دون تكبد خسائر غير مقبولة أو  
 تعرض سمعة الصندوق للخطر. 

 
تنص شروط وأحكام الصندوق على اشتراكات واستردادات الوحدات على أساس يومي وبالتالي فهو معرض لمخاطر 

 لة للوفاء بطلبات استرداد مالكي الوحدات في أي وقت.  السيو 
 

بأي  للوفاء  الكافي  التمويل  توفر  من  للتأكد  يسعى  كما  دوري  أساس  على  السيولة  متطلبات  الصندوق  مدير  يراقب 
 التزامات قد تنشأ.

 
سريع حيث أنه يتم تداولها  يتم اعتبار استثمارات الصندوق في األوراق المالية المدرجة على أنه قابلة للتحقق بشكل  

 بشكل نشط في تداول. 
 

يدير الصندوق مخاطر السيولة الخاصة به عن طريق االستثمار بشكل أساسي في األوراق المالية التي من المتوقع أن 
 تتم تصفيتها خالل مدة قصيرة. 

 
 مخاطر السوق 

لة وأسعار صرف العمالت األجنبية  مخاطر السوق هي مخاطر تأثير التغيرات في أسعار السوق مثل أسعار العمو
 وأسعار األسهم على إيرادات الصندوق أو القيمة العادلة لملكيته في األدوات المالية.

 
إن استراتيجية الصندوق إلدارة مخاطر السوق ناتجة عن أهداف استثمارات الصندوق وفقاً لشروط وأحكام الصندوق. 

الصندوق وفقا للسياسات واإلجراءات المحددة. تتم مراقبة مراكز السوق  تتم إدارة مخاطر السوق بانتظام من قبل مدير  
 الخاصة بالصندوق بانتظام من قبل مدير الصندوق.

  



 صندوق صائب للشركات السعودية
 صندوق استثمار مفتوح 

 إيضاحات حول القوائم المالية
 م ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 (المبالغ بالريال السعودي)
 

١٨ 

 إدارة المخاطر المالية (يتبع) .١٦
 

 مخاطر السوق (يتبع)
 

 مخاطر العمالت
للتغيرات في أسعار صرف العمالت مخاطر العمالت هي المخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة  

األجنبية.  عملة النشاط للصندوق هي الريال السعودي. يتم إدراج جميع الموجودات والمطلوبات المالية للصندوق  
 بالريال السعودي. وعليه، ال يتعرض الصندوق لمخاطر العملة. 

 
 مخاطر أسعار األسهم 

 تذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق. مخاطر أسعار األسهم هي المخاطر الناجمة عن  
 

مدير  يقوم  المستقبلية.  من األسعار  التأكد  الناتجة عن عدم  أسعار األسهم  لمخاطر  عرضة  الصندوق  استثمارات  إن 
 الصندوق بإدارة هذه المخاطر من خالل التنويع في محفظته االستثمارية من حيث التركيز القطاعي.

 
 الحساسية تحليل 

يعرض الجدول أدناه األثر على صافي الموجودات العائدة على مالكي الوحدات ذات االنخفاض المحتمل بشكل معقول  
بواقع   الفردية  األسهم  سوق  أسعار  الخاص ١٠في  بيتا  مقياس  أساس  على  ذلك  احتساب  يتم  التقرير.  تاريخ  في   ٪

دوق. يقوم مقياس "بيتا" باحتساب مدى استجابة سعر الصندوق بالصندوق التي يتم قياسها داخليًا بواسطة مدير الصن
للتذبذب في مؤشر ستاندرد آند بورز ألسهم الشركات السعودية المتوافقة مع ضوابط الشريعة اإلسالمية. تتم التقديرات 

مخا طر أسعار  على أساس االستثمار الفردي. إن هذا التحليل يفترض بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة وتحديداً 
 الفائدة وتحويل العمالت األجنبية. 

 

 التأثير على صافي الموجودات بالريال السعودي 
ديسمبر  ٣١

  م ٢٠٢١
ديسمبر  ٣١

 م٢٠٢٠
   

صافي الربح أو الخسارة من استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من 
 خالل الربح أو الخسارة 

٨٬٧٠٣٬٥٩١  ٩٬٨٨٢٬١٣١ 

   
    األثر على نسبة صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات

صافي الربح أو الخسارة من استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة من 
 خالل الربح أو الخسارة 

٨٫٥٩  ٪ ٨٫٣٢٪ 

 
 ٪ أثر مساٍو ومعاكس للمبالغ المبينة أعاله. ١٠قد ينتج عن االرتفاع في أسعار سوق األسهم الفردية بواقع 

 
 مخاطر معدالت العموالت

احتمالية تأثير التغيرات في معدالت العموالت على القيم العادلة أو التدفقات النقدية تنشأ مخاطر أسعار العموالت من  
المستقبلية لألدوات المالية. يراقب مدير الصندوق المراكز يومياً لضمان الحفاظ عليها ضمن حدود الفجوة المحددة،  

 يتعرض الصندوق لمخاطر أسعار  إن وجدت. ليس لدى الصندوق موجودات أو مطلوبات مالية تحمل عمولة. لذلك، ال
 العمولة. 

 
 مخاطر التشغيل

مخاطر التشغيل هي مخاطر الخسارة المباشرة أو غير المباشرة الناتجة عن مجموعة متنوعة من األسباب المرتبطة 
جياً لدى  باإلجراءات والتكنولوجيا والبنية التحتية التي تدعم أنشطة الصندوق مع األدوات المالية سواء داخلياً أو خار

مقدم الخدمة للصندوق ومن العوامل الخارجية غير مخاطر االئتمان والسوق والسيولة مثل تلك الناتجة عن المتطلبات 
 القانونية والتنظيمية والمعايير المتعارف عليها لسلوك إدارة االستثمار. 

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

 بسمعته وبين تحقيق هدفه االستثماري المتمثل في تحقيق عوائد لمالكي الوحدات. 
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 مخاطر التشغيل (يتبع)
 

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

 لدى مقدمي الخدمة وإنشاء مستويات خدمة مع مقدمي الخدمة في المجاالت التالية:
 توثيق الضوابط واإلجراءات الرقابية؛  - 
 متطلبات لـ   - 

  المهام بين مختلف الوظائف واألدوار والمسؤوليات؛الفصل المناسب بين 
   .مطابقة المعامالت ومراقبتها 
 .التقييم الدوري لمخاطر العمليات التي يتم مواجهتها 

 كفاية الضوابط واإلجراءات الرقابية لمواجهة المخاطر المحددة؛  - 
 االمتثال للمتطلبات التنظيمية والمتطلبات القانونية األخرى؛  - 
 ئ؛وضع خطط طوار - 
 التدريب والتطوير المهني؛  - 
 المعايير األخالقية ومعايير األعمال؛ و - 
 تقليل المخاطر بما في ذلك التأمين إذا كان ذلك مجديًا - 

 
 القيمة العادلة لألدوات المالية  .١٧

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

 
العادلة هي القيمة الذي سيتم استالمها مقابل بيع أصل ما أو دفعها مقابل تحويل التزام ما بموجب معاملة منتظمة القيمة  

تحويل  أو  األصل  بيع  معاملة  قياس القيمة العادلة بافتراض أن  يحدد  القياس.  بتاريخ  في السوق  المشاركين  تتم بين 
 االلتزام ستتم إما:

 
 و االلتزام، أو في السوق الرئيسية لألصل أ  -
 في غير السوق الرئيسية، أي في السوق األكثر مالءمة لألصل أو االلتزام.  -

 
 نماذج التقييم 

تستند القيمة العادلة لألدوات المالية التي يتم تداولها في سوق نشطة على األسعار التي يتم الحصول عليها مباشرة من 
أو من خالل وسيط يقدم األسعار المتداولة غير المعدلة من سوق  أسعار الصرف التي يتم من خاللها تداول األدوات  

  نشط ألدوات مماثلة.
 
وبالنسبة لألدوات المالية التي من النادر تداولها وذات شفافية أسعار ضئيلة، فإن القيمة العادلة تكون أقل موضوعية 

مل السوق وافتراضات التسعير والمخاطر وتتطلب درجات متفاوتة من األحكام بناًء على السيولة وعدم التأكد من عوا
 األخرى التي تؤثر على أداة معينة.

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

 في إجراء القياس:
 

 لألدوات المماثلة. : مدخالت متداولة (غير المعدلة) في أسواق نشطة ١المستوى 
 

المستوى  ٢المستوى   في  المدرجة  المتداولة  األسعار  بخالف  مدخالت  مباشرة   ١:  بصورة  مالحظتها  يمكن  والتي 
(األسعار) أو بصورة غير مباشرة (مشتقة من األسعار). تشتمل هذه الفئة على أدوات مقيمة باستخدام: أسعار السوق  

ألدوات مماثلة، أو األسعار المتداولة ألدوات مماثلة أو متشابهة في األسواق التي يتم  المتداولة في األسواق النشطة  
اعتبارها على أنها أقل من نشطة، أو طرق تقييم أخرى التي يمكن مالحظة جميع مدخالتها الهامة بصورة مباشرة أو  

 غير مباشرة من البيانات السوقية.
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: مدخالت غير قابلة للمالحظة. تتضمن هذه الفئة كافة األدوات ذات طرق التقييم التي تشتمل على مدخالت ٣لمستوى  ا
ال تستند على بيانات قابلة للمالحظة، كما أن المدخالت غير القابلة للمالحظة ذات أثر هام على تقييم األداة. تتضمن 

ر المتداولة ألدوات مماثلة والتي تتطلب تعديالت أو افتراضات غير قابلة هذه الفئة أدوات تم تقييمها بناًء على األسعا
 للمالحظة الهامة لتعكس الفروقات بين األدوات. 

 
يقوم الصندوق بتقييم سندات حقوق الملكية التي يتم تداولها في سوق مالي بآخر أسعارها المسجلة. بالقدر الذي يتم فيه 

من التسلسل الهرمي للقيمة   ١يق تعديالت التقييم، يتم تصنيفها ضمن المستوى  تداول سندات األسهم بنشاط وعدم تطب
للتسلسل الهرمي للقيمة   ١العادلة؛ وبالتالي تم تصنيف موجودات الصندوق المسجلة بالقيمة العادلة بناًء على المستوى  

 العادلة. 
 

 قياسها بالقيمة العادلةاألدوات المالية التي يتم  -التسلسل الهرمي للقيمة العادلة 
التسلسل الهرمي  في  المستوى  حسب  تاريخ التقرير  في  بالقيمة العادلة  المالية المقاسة  الجدول التالي األدوات  يحلل 
للقيمة العادلة الذي يتم فيه تصنيف قياس القيمة العادلة. تستند المبالغ إلى القيم المعترف بها في قائمة المركز المالي. 

 قيمة العادلة التالية متكررة. كل قياسات ال

 م ٢٠٢١ديسمبر  ٣١ 
 اإلجمالي ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى  

 ١٠٧٬٤١٤٬٤٧٠  --   --   ١٠٧٬٤١٤٬٤٧٠ االستثمارات 
 

 م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ 
 اإلجمالي  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى  

 ٩٤٬٦٠٤٬٢٥٥  --   --   ٩٤٬٦٠٤٬٢٥٥ استثمارات
 

 السنة، لم يتم أي تحويل في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة للموجودات المالية المحتفظ بها بالقيمة العادلة. خالل 
 

وموجودات أخرى وأتعاب اإلدارة    مستحقةتعتبر األدوات المالية األخرى مثل النقد وما في حكمه وتوزيعات أرباح  
 العادلة.   قيمتهات مالية قصيرة األجل تقارب قيمتها الدفترية  المستحقة والمصروفات المستحقة موجودات مالية ومطلوبا

، بينما يتم تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية المتبقية ضمن ١يتم تصنيف النقد وما في حكمه ضمن المستوى  
 . ٣المستوى 

 
 آخر يوم تقييم  .١٨

 
 . م)٢٠٢٠ديسمبر  ٣١م: ٢٠٢٠م (٢٠٢١ديسمبر  ٣١إن آخر يوم تقييم للسنة كان في 

 
 األحداث بعد نهاية فترة التقرير .١٩

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

 اعتماد القوائم المالية  .٢٠
 

 م).٢٠٢٢مارس  ٢٤هـ (الموافق ١٤٤٣شعبان  ٢١تم اعتماد هذه القوائم المالية من قبل مدير الصندوق في 




