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صندوق صائب لألسهم السعودية
مدير الصندوق
شركة االستثمار لألوراق المالية والوساطة (االستثمار اكبيتال)  ،وهي شركة سعودية مساهمة مقفله تم تأسيسها
وفقا ألنظمة المملكة العربية السعودية بسجل تجاري رقم  ، 9595321001وهي مرخصة من قبل هيئة السوق
المالية بترخيص رقم  23 -99911الصادر في  9أكتوبر  3599م
ص.ب  ، 1666الرياض 99413
المملكة العربية السعودية – الرياض – طريق الملك فهد
هاتف 55011993143111
الهاتف المجاني 6559346363
www.icap.com.sa

مدير الصندوق من الباطن و /أو مستشار االستثمار (إن وجد)
الينطبق

مراجعة ألنشطة االستثمار خالل النصف األول من عام 0202
خالل النصف األول من العام ،عمدت إدارة الصندوق الى إعادة توزيع إستثمارات الصندوق في بعض القطاعات لتقليل
اثر الهبوط الحاد في االسعار الناتج جراء جائحة كورونا ،باإلضافة الى اإلستفادة من بعض الفرص اإلستثمارية الناتجة
عن هذا الهبوط.

تقرير عن أداء صندوق اإلستثمار خالل النصف األول من عام 0202
اداء الصندوق مقارنة بالمؤشر
صندوق صائب لألسهم السعودية
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تفاصيل أي تغييرات حدثت على شروط وأحاكم الصندوق ومذكرة المعلومات


اجراء بعض التحديثات لتوحيد المعلومات وتوضيحها في جميع المستندات الخاصة بالصندوق

صندوق صائب لألسهم السعودية
إذا اكن صندوق االستثمار يستثمر بشلك كبير في صناديق استثمار أخرى ،يجب االفصاح عن رسوم
اإلدارة المحتسبة على الصندوق نفسة والصناديق التي يستثمر فيها الصندوق
اليوجد

أي معلومة أخرى من شأنها أن تمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار مدروس ومبني على
معلومات اكفية بشأن أنشطة الصندوق خالل الفترة
اليوجد

بيان حول العموالت الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق خالل الفترة ،مبين ًا بشلك واضح
ماهيتها وطريقة االستفادة منها
ال توجد أي عموالت خاصة حصل عليها مدير الصندوق خالل الفترة

أي معلومات أخرى أوجبت الالئحة تضمينها بهذا التقرير
اليوجد

القوائم المالية
يرجى الرجوع إلى القوائم المالية المرفقة في هذا التقرير والتي تم إعدادها وفقاً للمعايير المحاسبية
المتعارف عليها بالمملكة العربية السعودية والئحة الصناديق االستثمارية الصادرة عن هيئة السوق المالية
وشروط وأحاكم الصندوق ومذكرة المعلومات.
القوائم المالية متوفرة على:
موقع اإلستثمار اكبيتال
www.icap.com.sa
موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول)
www.tadawul.com.sa

صندوق صائب لألسهم السعودية
إخالء مسؤولية
اإلستثمارات عرضة لعدد من المخاطر المرتبطة باإلستثمار في األسواق المالية و على المستثمرين أن يدركوا أن قيمة اإلستثمار يمكن أن
دليال على االداء في المستقبل ،كما أن المستثمر يمكن أن يسترد مبلغا أقل
تقل أو ترتفع في أي وقت وأن األداء السابق ليس بالضرورة
ً
من المبلغ الذي استثمره  .أن التغير في أسعار العمالت يمكن أن يؤدي إلى تأثير سلبي على قيمة أو سعر أو دخل الورقة المالية.إضافة
لذلك أن قيمة الورقة المالية يمكن أن تتعرض النخفاض مفاجئ وكبير قد يؤدي لخسارة تساوي المبلغ المستثمر و قد ال تقتصر على
أصال وأنه قد يضطر إلى دفع المزيد .قد يكون هناك خصم رسوم ومصاريف في تاريخ االستثمار
اكمل المبلغ الذي استثمره أو أودعه ً
األولي أو عند بيع اإلستثمار اضافة الى رسوم االشتراك أو رسوم استرداد مبكر بناءا على شروط وأحاكم الصناديق ،وقد ينطبق في بعض
ً
الحاالت خصم رسوم خاصة باألداء .وفيما يخص صناديق أسواق النقد فإن شراء أي وحدة في هذا النوع من الصناديق يختلف عن إيداع
مبلغ لدى بنك محلي ،وأن مدير الصندوق غير ملزم بقبول طلب استرداد الوحدات بقيمة الطرح ،وأن قيمة الوحدات وإيراداتها ُعرضة
للصعود والهبوط.

قد تكون هذه األوراق المالية غير مالئمة لجميع االشخاص الذين يتلقون االعالن ،لذا على المستثمرين أخذ المشورة المالية ،او القانونية
او الضريبية بشأن اإلستراتيجيات االستثمارية او مدى مالئمة اإلستثمار في هذه األوراق المالية .يرجى الرجوع لشروط وأحاكم الصندوق
لإلطالع على المخاطر الرئيسة لإلستثمار والتى تجدونها من خال موقع الشركة ،باالضافة الى القوائم المالية للصندوق واستثمارات مدير
الصندوق في الصندوق .هذا التقرير أعد من قبل شركة اإلستثمار لألوراق المالية و الوساطة ) اإلستثمار اكبيتال (في مدينة الرياض
جزئيا او بالاكمل بأي شلك او طريقة دون موافقة خطية صريحة من شركة اإلستثمار اكبيتال.
واليجوز إعادة توزيعه او إرسالة اونشره
ً

صندوق صائب لألسهم السعودية
صندوق استثماري مفتوح
(مدار من قبل شركة االستثمار لألوراق المالية والوساطة)
القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م
مع
تقرير مراجع الحسابات المستقل لمالكي الوحدات

صندوق صائب لألسهم السعودية
صندوق استثماري مفتوح
قائمة المركز المالي األولية المختصرة
كما في  30يونيو 2020م
(مبالغ بالريال السعودي)
 30يونيو
إيضاحات 2020م
(غير مراجعة)

 31ديسمبر
2019م
(مراجعة)

الموجودات

8
9

نقد وما في حكمه
استثمارات
إجمالي الموجودات

1,789,560
37,382,166
39,171,726

1,840,712
47,438,159
49,278,871

المطلوبات

11

58,621
29,962
88,583

78,325
57,078
135,403

أتعاب إدارة مستحقة
مصروفات مستحقة
إجمالي المطلوبات
صافي الموجودات (حقوق الملكية) العائدة لمالكي الوحدات

39,083,143

49,143,468

وحدات مصدرة (بالعدد)

179,832

205,805

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

217.33

238.79

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  17جزءا ً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية المختصرة.
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صندوق صائب لألسهم السعودية
صندوق استثماري مفتوح
قائمة الدخل الشامل األولية المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م
(مبالغ بالريال السعودي)

إيضاحات
اإليرادات
دخل توزيعات األرباح
(خسارة)/ربح من استثمارات ،صافي
إجمالي (الخسارة)/الربح

10

المصروفات
أتعاب إدارة
أتعاب حفظ
مصروفات أخرى
إجمالي المصروفات

11

لفترة الستة أشهر المنتهية في 30
يونيو
2019م
2020م
680,476
()4,121,263
()3,440,787

1,038,063
7,012,572
8,050,635

()351,297
()20,239
()178,979
()550,515

()398,241
()22,864
()129,140
()550,245

صافي (خسارة)/ربح الفترة

()3,991,302

7,500,390

الدخل الشامل اآلخر للفترة

--

--

إجمالي (الخسارة) /الدخل الشامل للفترة

()3,991,302

7,500,390

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  17جزءا ً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية المختصرة.
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صندوق صائب لألسهم السعودية
صندوق استثماري مفتوح
قائمة التغيرات في صافي الموجودات (حقوق الملكية) العائدة لمالكي الوحدات األولية المختصرة (غير
مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م
(مبالغ بالريال السعودي)
لفترة الستة أشهر المنتهية في 30
يونيو
2019م
2020م
صافي قيمة الموجودات (حقوق الملكية) العائدة لمالكي الوحدات في بداية
الفترة

49,143,468

41,326,715

إجمالي (الخسارة) /الدخل الشامل للفترة

()3,991,302

7,500,390

اشتراكات واستردادات من قبل مالكي الوحدات:
إصدار وحدات خالل الفترة
استرداد وحدات خالل الفترة
صافي االستردادات من قبل مالكي الوحدات

329,943
()6,398,966
()6,069,023

149,880
()2,402,910
()2,253,030

صافي قيمة الموجودات (حقوق الملكية) العائدة لمالكي الوحدات
في نهاية الفترة

39,083,143

46,574,075

معامالت الوحدات (بالعدد)
لفترة الستة أشهر المنتهية في 30
يونيو
2019م
2020م
الوحدات في بداية الفترة

205,805

215,067

وحدات مصدرة خالل الفترة
وحدات مستردة خالل الفترة
صافي النقص في الوحدات

1,473
()27,446
()25,973

690
()10,559
()9,869

الوحدات في نهاية الفترة

179,832

205,198

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  17جزءا ً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية المختصرة.
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صندوق صائب لألسهم السعودية
صندوق استثماري مفتوح
قائمة التدفقات النقدية األولية المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م
(مبالغ بالريال السعودي)
إيضاحات

لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
2019م
2020م

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
صافي (خسارة) /ربح الفترة

()3,991,302

7,500,390

دخل توزيعات األرباح
خسارة(/ربح) من استثمارات ،صافي

()680,476
4,121,263
()550,515

()1,038,063
()7,012,572
()550,245

5,934,730
()19,704
()27,116
5,337,395
680,476
6,017,871

1,821,889
5,259
()25,519
1,251,384
1,038,063
2,289,447

تسويات لـ:
10

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
نقص في استثمارات
(نقص)/زيادة في أتعاب إدارة مستحقة
النقص في المصروفات المستحقة
النقد الناتج من العمليات
توزيعات أرباح مستلمة
صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
المتحصل من إصدار وحدات
المدفوع السترداد الوحدات
صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

329,943
()6,398,966
()6,069,023

149,880
()2,402,910
()2,253,030

صافي (النقص) /الزيادة في النقد وما في حكمه

()51,152

36,417

نقد وما في حكمه في بداية الفترة

8

1,840,712

497,236

نقد وما في حكمه في نهاية الفترة

8

1,789,560

533,653

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  17جزءا ً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية المختصرة.
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صندوق صائب لألسهم السعودية
صندوق استثماري مفتوح
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م
(مبالغ بالريال السعودي)
.1

عام
صندوق صائب لألسهم السعودية ("الصندوق") هو صندوق استثماري مفتوح ،تم تأسيسه بموجب اتفاقية بين شركة
االستثمار لألوراق المالية والوساطة ("مدير الصندوق" أو "شركة االستثمار كابيتال") الشركة التابعة المملوكة
بالكامل للبنك السعودي لالستثمار ("البنك") والمستثمرين ("مالكي الوحدات") .بدأ الصندوق عملياته في  24يوليو
2004م.
يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال على المدى الطويل للمستثمرين من خالل التعرض لالستثمار المنوع في أسهم
الشركات السعودية المدرجة والمنتجات المالية .يعاد استثمار كل الدخل في الصندوق وينعكس ذلك على سعر الوحدة.
شركة االستثمار كابيتال هي مدير ووسيط الصندوق .وفقا ً للتغيرات في شروط وأحكام الصندوق بتاريخ  12رجب
1439هـ (الموافق  29مارس 2018م) ،تم تعيين شركة الرياض المالية ("الرياض المالية") كأمين حفظ للصندوق.
وفيما يتعلق بالتعامل مع حاملي الوحدات ،يعتبر مدير الصندوق أن الصندوق وحدة محاسبية مستقلة .وبنا ًء على ذلك،
يقوم مدير الصندوق بإعداد قوائم مالية أولية مختصرة منفصلة للصندوق.

.2

اللوائح النظامية
يخضع الصندوق لالئحة صناديق االستثمار ("الالئحة") الصادرة عن هيئة السوق المالية بتاريخ  3ذو الحجة 1427
هـ (الموافق  24ديسمبر 2006م) والتعديالت الالحقة لها (" الالئحة المعدلة ") بتاريخ  16شعبان  1437هـ (الموافق
 23مايو 2016م) ،والتي تفصل متطلبات جميع الصناديق داخل المملكة العربية السعودية .أصبحت الالئحة المعدلة
سارية بتاريخ  6صفر  1438هـ (الموافق  6نوفمبر 2016م).

.3

األساس المحاسبي
تم إعداد هذه القوائم المالية األولية المختصرة وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي " 34التقرير المالي األولي" المعتمد في
المملكة العربية السعودية ولتتماشى مع األحكام المطبقة للوائح صناديق االستثمار الصادرة من هيئة السوق المالية
وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات .ال تتضمن هذه القوائم المالية األولية المختصرة كافة المعلومات
واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية ويجب أن تتم قراءتها جنبا ً إلى جنب مع القوائم المالية المراجعة
السنوية للصندوق للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م.

.4

أسس القياس
تم إعداد هذه القوائم المالية األولية المختصرة وفقا ً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء قياس االستثمارات بالقيمة العادلة
من خالل الربح أو الخسارة المدرجة بالقيمة العادلة باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي ومبدأ االستمرارية.
ليس لدى الصندوق دورة تشغيل محددة بوضوح وبالتالي ال يعرض موجودات ومطلوبات متداولة وغير متداولة بشكل
منفصل في قائمة المركز المالي .بدال من ذلك يتم عرض الموجودات والمطلوبات بترتيب درجة سيولتها.

.5

عملة العرض والنشاط
يتم عرض هذه القوائم المالية األولية المختصرة بالريال السعودي الذي يمثل عملة النشاط للصندوق .تم تقريب جميع
المعلومات المالية المعروضة ألقرب لاير سعودي.
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صندوق صائب لألسهم السعودية
صندوق استثماري مفتوح
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م
(مبالغ بالريال السعودي)
استخدام األحكام والتقديرات
عند إعداد هذه القوائم المالية األولية المختصرة قامت اإلدارة باستخدام األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر
في تطبيق السياسات المحاسبية وعلى المبالغ المبينة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات .قد تختلف
النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.
تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها على أساس مستمر .يتم إثبات التعديالت على التقديرات بأثر الحق.
يتضمن اإليضاح رقم  13أهم المجاالت التي قامت فيها اإلدارة باستخدام التقديرات أو االفتراضات أو مارست فيها
حكمها وتتضمن الموجودات المالية.

.7

السياسات المحاسبية الهامة
تتماشى السياسات والتقديرات واالفتراضات المحاسبية والمستخدمة عند إعداد هذه القوائم المالية األولية المختصرة
مع تلك المستخدمة عند إعداد القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م.

أ)

المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة وتفسيرات لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي والتعديالت عليها،
المطبقة بواسطة الصندوق
إن المعايير الجديدة والتعديالت والتغييرات على المعايير الحالية التي صدرت عن مجلس معايير المحاسبة الدولية
سارية المفعول اعتبارا ً من  1يناير 2020م وعليه تم تطبيقها بواسطة الصندوق ،حيثما ينطبق ذلك:
المعيار  /التعديالت

البيان

إطار المفاهيم

تعديالت على ال َمراجع حول إطار المفاهيم في المعايير الدولية
للتقرير المالي

تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  3تعريف األعمال
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  1و 8

تعريف األهمية النسبية

تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  9تصحيح المؤشر المرجعي لمعدل الفائدة
و  7ومعيار المحاسبة الدولي 39
إن تطبيق المعايير المعدلة والتفسيرات الواجب تطبيقها على الصندوق لم يكن لها أي تأثر جوهري على هذه القوائم
المالية األولية المختصرة.

ب) المعايير الصادرة ولكنها غير سارية المفعول بعد
فيما يلي المعايير الصادرة ولكنها غير سارية المفعول بعد وذلك حتى تاريخ إصدار القوائم المالية األولية المختصرة
للصندوق .ويعتزم الصندوق تطبيق هذه المعايير عندما تصبح سارية المفعول.
يسري مفعولها اعتبارا ً من
الفترات التي تبدأ في أو بعد
المعيار/
التاريخ التالي
البيان
التفسير
المعيار الدولي للتقرير المالي 17

عقود التأمين

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  1تصنيف المطلوبات كمتداولة وغير
متداولة

 1يناير 2021م
 1يناير 2022م

تعديالت على المعيار الدولي للتقرير بيع أو مساهمة الموجودات بين مستثمر متاح للتطبيق االختياري
(تاريخ سريان مؤجل إلى أجل
المالي  10ومعيار المحاسبة الدولي  28ما وشركته الزميلة أو المشروع
غير مسمى)
المشترك
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صندوق صائب لألسهم السعودية
صندوق استثماري مفتوح
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م
(مبالغ بالريال السعودي)
.8

النقد وما في حكمه

نقد لدى أمين حفظ

.9

 30يونيو
2020م

 31ديسمبر
2019م

1,789,560

1,840,712

االستثمارات
أسهم:

 30يونيو
2020م

 31ديسمبر
2019م

القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

37,382,166

47,438,159

يلخص الجدول التالي تعرض الصندوق لسندات األسهم في مختلف القطاعات:
قطاع الصناعة
القطاع المالي
المواد األساسية
الرعاية الصحية
الطاقة
عقارات
السلع االستهالكية غير األساسية
الخدمات
صناعات
السلع االستهالكية األساسية

 30يونيو 2020م
القيمة العادلة
التكلفة
18,763,342
5,517,059
4,845,206
4,978,575
3,458,938
1,540,565
770,724
805,000
373,665
41,053,074

15,385,242
5,391,141
5,171,646
4,869,057
2,956,120
1,592,000
783,700
782,600
450,660
37,382,166

 31ديسمبر 2019م
القيمة العادلة
التكلفة
17,284,067
5,282,908
1,284,561
5,089,687
3,172,506
5,210,122
1,000,122
4,872,761
1,569,811
44,766,545

18,136,922
5,340,268
1,241,147
5,644,458
3,251,600
5,849,324
852,391
5,437,429
1,684,620
47,438,159

تتركز جميع االستثمارات في المملكة العربية السعودية.

( .10خسارة)/ربح من استثمارات ،صافي
لفترة الستة أشهر المنتهية في 30
يونيو
2019م
2020م
()450,355
()3,670,908
()4,121,263

(خسائر)  /أرباح محققة ،صافي
(خسائر)  /أرباح غير محققة ،صافي

3,107,976
3,904,596
7,012,572

 .11أتعاب إدارة وأخرى
يقوم الصندوق بدفع أتعاب إدارة إلى مدير الصندوق تعادل  ٪1.75سنويا ً من قيمة صافي الموجودات في تاريخ كل
تقييم .إضافة لذلك ،فإن المصروفات اإلدارية التي تدفع من قبل مدير الصندوق بالنيابة عن الصندوق يتم سدادها
بواسطة الصندوق ،وتخضع لمصروفات إدارية بنسبة  ٪0.25سنويا ً بحد أقصى من صافي قيمة الموجودات.
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صندوق صائب لألسهم السعودية
صندوق استثماري مفتوح
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م
(مبالغ بالريال السعودي)
 .12المعامالت مع األطراف ذات العالقة
تشتمل األطراف ذات العالقة بالصندوق على مدير الصندوق ومجلس إدارة الصندوق والبنك والصناديق األخرى
المدارة بواسطة مدير الصندوق .يتعامل الصندوق خالل السياق االعتيادي ألنشطته مع أطرافه ذات العالقة.
إضافة إلى المعامالت المفصح عنها في هذه القوائم المالية األولية المختصرة ،فإن المعامالت مع األطراف ذات
العالقة لنهاية الفترة واألرصدة كما في نهاية الفترة الناتجة عن هذه المعامالت هي كما يلي:

المعامالت مع األطراف ذات العالقة:
الطرف ذو العالقة

طبيعة العالقة

طبيعة المعاملة

لفترة الستة أشهر المنتهية
في  30يونيو
2019م
2020م

شركة االستثمار كابيتال

مدير الصندوق

أتعاب إدارة
تكلفة معامالت أوراق مالية

398,241 351,297
77,576 127,609

مجلس إدارة الصندوق

مجلس إدارة الصندوق

مكافآت مجلس إدارة
الصندوق

3,282

3,272

األرصدة مع األطراف ذات العالقة:
الطرف ذو العالقة

طبيعة العالقة

طبيعة األرصدة

 30يونيو
2020م

 31ديسمبر
2019م

شركة االستثمار كابيتال

مدير الصندوق

أتعاب إدارة مستحقة

58,621

78,325

مجلس إدارة الصندوق

مجلس إدارة الصندوق

أتعاب مجلس إدارة الصندوق
3,282
مستحقة

5,300

 .13القيمة العادلة لألدوات المالية
قياس القيمة العادلة
يقوم الصندوق بقياس بعض األدوات المالية بالقيمة العادلة في تاريخ كل قائمة مركز مالي.
القيمة العادلة هي القيمة الذي سيتم استالمها مقابل بيع أصل ما أو دفعها مقابل تحويل التزام ما بموجب معاملة منتظمة
تتم بين المشاركين في السوق بتاريخ القياس .يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع األصل أو تحويل
االلتزام ستتم إما:
 في السوق الرئيسية لألصل أو االلتزام ،أو في غير السوق الرئيسية ،أي في السوق األكثر مالءمة لألصل أو االلتزام.ً
تفضيال متاحة للصندوق .يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام
يجب أن تكون السوق الرئيسية أو السوق األكثر
باستخدام االفتراضات التي يستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير األصل أو االلتزام على افتراض أن المشاركين
يتصرفون لمصلحتهم االقتصادية .يستخدم الصندوق أساليب تقييم مالئمة للظروف والتي يتوفر لها بيانات كافية لقياس
القيمة العادلة ،مع تحقيق أقصى استخدام للمدخالت القابلة للمالحظة ذات الصلة وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة
للمالحظة .التغيرات في االفتراضات المتعلقة بهذه العوامل قد تؤثر على القيمة العادلة لألدوات المالية.
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صندوق صائب لألسهم السعودية
صندوق استثماري مفتوح
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م
(مبالغ بالريال السعودي)
 .13القيم العادلة لألدوات المالية (يتبع)
نماذج التقييم
تستند القيمة العادلة لألدوات المالية التي يتم تداولها في سوق نشطة على األسعار التي يتم الحصول عليها مباشرة من
أسعار الصرف التي يتم من خاللها تداول األدوات أو من خالل وسيط يقدم األسعار المتداولة غير المعدلة من سوق
نشط ألدوات مماثلة .يقوم الصندوق بتحديد القيم العادلة لكافة األدوات المالية األخرى باستخدام طرق تقييم أخرى.
وبالنسبة لألدوات المالية التي من النادر تداولها وذات شفافية أسعار ضئيلة ،فإن القيمة العادلة تكون أقل موضوعية
وتتطلب درجات متفاوتة من األحكام بنا ًء على السيولة وعدم التأكد من عوامل السوق وافتراضات التسعير والمخاطر
األخرى التي تؤثر على أداة معينة.

التسلسل الهرمي للقيمة العادلة
يقيس الصندوق القيم العادلة باستخدام التسلسل الهرمي للقيمة العادلة أدناه والذي يعكس أهمية المدخالت المستخدمة
في إجراء القياس.
المستوى  :1مدخالت متداولة (غير المعدلة) في أسواق نشطة لألدوات المماثلة.
المستوى  :2مدخالت بخالف األسعار المتداولة المدرجة في المستوى  1والتي يمكن مالحظتها بصورة مباشرة
(األسعار) أو بصورة غير مباشرة (مشتقة من األسعار) .تشتمل هذه الفئة على أدوات مقيمة باستخدام :أسعار السوق
المتداولة في األسواق النشطة ألدوات مماثلة ،أو األسعار المتداولة ألدوات مماثلة أو متشابهة في األسواق التي يتم
اعتبارها على أنها أقل من نشطة ،أو طرق تقييم أخرى التي يمكن مالحظة جميع مدخالتها الهامة بصورة مباشرة أو
غير مباشرة من البيانات السوقية.
المستوى  :3مدخالت غير قابلة للمالحظة .تتضمن هذه الفئة كافة األدوات ذات طرق التقييم التي تشتمل على مدخالت
ال تستند على بيانات قابلة للمالحظة ،كما أن المدخالت غير القابلة للمالحظة ذات أثر هام على تقييم األداة .تتضمن
هذه الفئة أدوات تم تقييمها بنا ًء على األسعار المتداولة ألدوات مماثلة والتي تتطلب تعديالت أو افتراضات غير قابلة
للمالحظة الهامة لتعكس الفروقات بين األدوات.
يقوم الصندوق بتقييم سندات األسهم التي يتم تداولها في سوق مالي معتمد بآخر أسعارها المسجلة .بالقدر الذي يتم فيه
تداول سندات األسهم بنشاط وعدم تطبيق تعديالت التقييم ،يتم تصنيفها ضمن المستوى  1من التسلسل الهرمي للقيمة
العادلة؛ وبالتالي تم تصنيف موجودات الصندوق المسجلة بالقيمة العادلة بنا ًء على المستوى  1للتسلسل الهرمي للقيمة
العادلة.
يعرض الجدول التالي األدوات المالية التي يتم قياسها بقيمتها العادلة كما في تاريخ التقرير استنادا إلى التسلسل الهرمي
للقيمة العادلة:
 30يونيو 2020م
اإلجمالي
المستوى 3
المستوى 2
المستوى 1
االستثمارات

--

37,382,166

 31ديسمبر 2019م
المستوى 3
المستوى 2

المستوى 1
استثمارات

--

--

47,438,159

--

37,382,166

اإلجمالي
47,438,159

خالل الفترة ،لم يتم أي تحويل في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة.
تعتبر األدوات المالية األخرى مثل النقد وما في حكمه وتوزيعات األرباح المستحقة والمصروفات المستحقة موجودات
مالية ومطلوبات مالية قصيرة األجل تقارب قيمتها الدفترية القيمة العادلة ،بسبب طبيعة قصر أجلها والجودة االئتمانية
المرتفعة لألطراف األخرى.
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 .14آخر يوم تقييم
إن آخر يوم تقييم للفترة كان في  30يونيو 2020م (2019م 31 :ديسمبر 2019م).

 .15األحداث بعد نهاية فترة التقرير
ال توجد أحداث الحقة لتاريخ قائمة المركز المالي تتطلب تعديالت أو إفصاح في القوائم المالية األولية المختصرة أو
اإليضاحات المرفقة.

 .16جائحة كوفيد19-
تم تأكيد وجود فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-في أوائل عام 2020م وقد انتشر على مستوى العالم بما في ذلك
المملكة العربية السعودية ،مما تسبب في تعطل األعمال والنشاط االقتصادي .أثرت جائحة كوفيد 19-بشكل كبير على
أسواق رأس المال في جميع أنحاء العالم حتى اآلن وقد تستمر في التأثير في األشهر القادمة من عام 2020م ،حيث
ونظرا ألن الوضع غير مستقر وسريع التطور ،فإن مدير الصندوق ال
من المحتمل أن تؤثر على أداء الصندوق.
ً
يعتبر أنه من الممكن تقديم تقدير كمي للتأثير المحتمل لتفشي هذا الفيروس على الصندوق للفترات القادمة .يتم األخذ
في االعتبار مدى تأثير هذا التفشي على القوائم المالية للصندوق في القوائم المالية األولية المختصرة للصندوق للفترة
المنتهية في  30يونيو 2020م.

 .17اعتماد القوائم المالية األولية المختصرة
تم اعتماد هذه القوائم المالية األولية المختصرة لإلصدار من قبل مدير الصندوق في  20ذو الحجة 1441هـ (الموافق
 10أغسطس 2020م).
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