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صندوق صائب لألسهم الخليجية
معلومات صندوق االستثمار

اسم الصندوق
صندوق صائب لألسهم الخليجية السعودية.

أهداف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تحقيق النمو على المدى الطويل من خالل االستثمار المنوع في األسهم المدرجة واالكتتابات األولية
العامة في أسواق مال دول مجلس التعاون الخليجي  ،واألسهم المدرجة في أسواق الدول العربية األخرى  ،والمنتجات
االستثمارية قصيرة األجل ،وصناديق المرابحات ،وصناديق المتاجرة بالسلع  ،وصناديق االستثمار المفتوحة ،وصناديق المؤشرات
المتبادلة ( )ETFالتي تستثمر في أسواق مال دول مجلس التعاون الخليجي وأسواق الدول العربية األخرى.

أهداف وسياسات االستثمار و ممارساته
-

يسعى الصندوق إلى تحقيق هدفه لنمو رأس المال من خالل االستثمار في األصول التالية:

•

األسهم المدرجة واالكتتابات األولية العامة في أسواق مال دول مجلس التعاون الخليجي

•

األسهم المدرجة في أسواق المال العربية األخرى

•

المنتجات االستثمارية قصيرة األجل

•

صناديق المرابحات ،وصناديق المتاجرة بالسلع ،وصناديق االستثمار المفتوحة

•

صناديق المؤشرات المتبادلة ) (ETFالتي تستثمر في أسواق المال لدول مجلس التعاون الخليجي وأسواق المال
العربية األخرى.

-

يسعى الصندوق إلى تحقيق عائد أعلى من المؤشر االرشادي من خالل مزيج من استراتيجيات استثمار نشطة وغير
نشطة .سيحدد المدير توزيع االستثمارات على فئات أصول مختلفة (النقد واألسهم) والقطاعات بشلك فعال معتبرا
ظروف السوق السائدة والنظرة المستقبلية في حدود القيود الموصوفة تحت سياسة االستثمار.

-

يعتبــر الصنــدوق صنــدوق تراكمــي الدخــل حيــث ســيعاد اســتثمار الدخل فــى الصندوق بــدال من توزيعه
علــى المشــتركين .قيمــة إعــادة االســتثمار ســتعكس فــي صافــي قيمة األصول وســعر الوحدة.

-

االستثمار في أسواق المال العربية األخرى سيكون بحد أعلى  8%من إجمالي صافي قيمة اصول الصندوق.

-

الحــد األعلى المســموح بــه لتمويــل الصنــدوق هــو  10%مــن صافــي قيمــة أصــول الصنــدوق ،باســتثناء
طلــب التمويــل مــن المديــر أو تابــع لــه ،لتلبيــة طلبــات االســترداد.

تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون أي مقابل

صندوق صائب لألسهم الخليجية
اداء الصندوق االستثماري
 .1جدول مقارنة يغطي السنوات المالية (بالدوالر األمريكي)
صافي قيمة

صافي قيمة أصول

أعلى سعر

أقل سعر للوحدة

عدد الوحدات

قيمة األرباح

نسبة

أصول الصندوق

الصندوق للك وحدة

للوحدة خالل سنة

خالل سنة

المصدرة

الموزعة

المصروفات

2018

16مليون

203.38

225.47

190.70

79,609

ال ينطبق

2.18%

2019

18مليون

233.80

242.58

203.11

77,876

ال ينطبق

2.20%

2020

 18مليون

257.60

260.32

169.45

69,504

ال ينطبق

2.44%

السنة

 .2سجل اآلداء
اإلجمالي ()%

الصندوق

المؤشر

السنة

اداء الصندوق

اداء المؤشر

منذ التأسيس

157.60%

41.01%

2010

18.49%

13.91%

 5سنوات

34.31%

19.52%

2011

-5.46%

-8.22%

 3سنوات

27.43%

15.34%

2012

8.44%

3.18%

سنة واحدة

10.18%

-1.72%

2013

36.12%

25.02%

2014

8.69%

-2.52%

2015

-10.89%

-17.43%

2016

9.17%

4.18%

2017

-2.71%

-0.38%

2018

0.61%

8.36%

2019

14.87%

8.30%

2020

10.18%

-1.72%

سجل المصروفات التي تحملها

دوالر أمريكي

%

276,806

1.75%

رسوم التعامل

26,656

0.17%

رسوم الحفظ

16,000

0.10%

ضريبة قيمة المضافة

33,882

0.21%

رسوم اخرى*

32,237

0.20%

385,581

2.44%

الصندوق خالل عام
رسوم إدارة

إجمالي المصاريف

الرسوم االخرى تشمل:
.1

أتعاب مراجع الحسابات

.2

الرسوم الرقابية.

.3

أتعاب مجلس إدارة الصندوق.

.4

رسوم النشر في تداول



للمزيد من التفاصيل نرجو اإلطالع على القوائم المالية.

تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون أي مقابل

صندوق صائب لألسهم الخليجية

 .3اإلفصاح عن ممارسات التصويت السنوية
الرجاء مراجعة المرفق لإلطالع على ممارسات التصويت.

 .4تقرير مجلس إدارة الصندوق السنوي



اجتماعات مجلس ادارة الصناديق خالل العام 2020


االجتماع األول عقد يوم االثنين بتاريخ 1441 / 08 / 27هـ ،الموافق

2020 / 04 / 20م  ،تم حضور جميع اعضاء مجلس ادارة

الصناديق.


االجتماع الثاني عقد يوم الخميس بتاريخ 1442 / 04 / 01هـ ،الموافق 2020 / 11 / 16م  ،تم حضور جميع اعضاء مجلس ادارة
الصناديق.


.1

.2

الموضوعات التي تمت مناقشتها خالل االجتماعات:
االجتماع األول بتاريخ 2020 / 04 / 20م :


الموضوع األول :الموافقة على محضر االجتماع السابق



الموضوع الثاني :استعراض األداء ومؤشرات الصناديق االستثمارية خالل الفترة الماضية



الموضوع الثالث :استعراض تقارير المخاطر



الموضوع الرابع :استعراض تقارير االلتزام

االجتماع الثاني بتاريخ 2020 / 11 / 16م :


الموضوع األول :الموافقة على محضر االجتماع السابق



الموضوع الثاني :استعراض األداء ومؤشرات الصناديق االستثمارية خالل الفترة الماضية



الموضوع الثالث :استعراض تقارير المخاطر



الموضوع الرابع :استعراض تقارير االلتزام

 .5التغييرات الجوهرية
لم تحدث أي تغييرات جوهرية أثرت على أداء الصندوق.

 .6التغييرات على الشروط واألحاكم ومذكرة المعلومات
اجراء بعض التحديثات لتوحيد المعلومات وتوضيحها في جميع المستندات الخاصة بالصندوق

 .7عموالت خاصة
لم يحصل مدير الصندوق على أي عموالت خاصة خالل الفترة

تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون أي مقابل

صندوق صائب لألسهم الخليجية
مدير الصندوق

شركة االستثمار لألوراق المالية والوساطة (االستثمار اكبيتال)  ،وهي شركة سعودية مساهمة مقفله تم تأسيسها وفقا ألنظمة
المملكة العربية السعودية بسجل تجاري رقم  ، 1010235995وهي مرخصة من قبل هيئة السوق المالية بترخيص رقم 37 -11156
الصادر في  1أكتوبر  2011م
ص.ب  ، 6888الرياض 11452
المملكة العربية السعودية – الرياض – طريق الملك فهد
هاتف 00966112547666
الهاتف المجاني 8001248282
www.icap.com.sa

اسم وعنوان مدير الصندوق من الباطن  /أو مستشار االستثمار (إن وجد)
ال ينطبق

صناديق األستثمار التي يستثمر فيها الصندوق مع نسبة رسوم اإلدارة المحتسبة
ال ينطبق

تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون أي مقابل

صندوق صائب لألسهم الخليجية
أمين الحفظ
شركة الرياض المالية أكمين حفظ الصندوق .تم ترخيص أمين الحفظ من قبل هيئة السوق المالية بموجب ترخيص رقم -07070
 37الصادر من قبل هيئة السوق المالية.
عنوان أمين الحفظ:
الرياض المالية
طريق الملك عبدالعزيز
ص.ب ،21116 .الرياض 11475
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 114083131 :
فاكس114042544 966+ :
الموقع اإللكتروني www.riyadcapital.com

وصف موجز لواجباته ومسؤولياته:
يحتفظ المدير بسجالت وحسابات متعلقة في األصول وااللتزامات والدخل والمصروفات المتعلقة بلك صندوق .العهدة المادية
ألصول الصندوق تكون ألمين الحفظ الذي يجوز له تعيين أمناء حفظ تابعين له في مختلف المواقع  /الدول.

ال تشمل مسؤوليات أمين الحفظ إبداء رأيه بالتالي :
 .1إصدار ونقل و استرداد الوحدات بموجب أحاكم الئحة صناديق االستثمار و شروط و أحاكم الصندوق و مذكرة المعلومات.
 .2تقويم وحساب سعر الوحدات بموجب أحاكم الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحاكم الصندوق و مذكرة المعلومات.
 .3مخالفة أي من قيود االستثمار و صالحيات االقتراض.
كما يؤكد مدير الصندوق القائم بالمهام اإلدارية للصندوق بأنه قد قام باآلتي:
 .1إصدار ونقل و استرداد الوحدات بموجب أحاكم الئحة صناديق االستثمار و شروط و أحاكم الصندوق و مذكرة المعلومات.
 .2تقويم وحساب سعر الوحدات بموجب أحاكم الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحاكم الصندوق.

تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون أي مقابل

صندوق صائب لألسهم الخليجية
تقرير عن أداء الصندوق اإلستثماري واألنشطة اإلستثمارية
خالل العام المنصرم ،شهد اإلقتصاد العالمي تقلبات حادة نتجية إلنتشار جائحة
فايروس كورونا وفرض إجرائات إحترازية في معظم الدول ،مما أدى الى شلل شبه تام
في الحركة التجارية بين الدول .واكن احد اهم تبعات الجائحة ،إنخفاض اسعار النفط
العالمية إلى مستويات قياسية نتيجة إلنخفاض الطلب العالمي.
ولم تكن اسواق األسهم الخليجية بمنأى عن المشهد العالمي،حيث شهدت األسواق
في بداية العام انخفاضات حادة متأثرة بتبعات جائحة كورونا .قبل ان تبدأ باإلرتداد

السوق

قطر

10,426

10,436

0.10%

5,076

5,045

-0.60%

1,610

1,490

-7.48%

3,981

3,659

-8.10%

2,765

2,492

-9.87%

6,282

5,546

-11.72%

أبوظبي
البحرين

صعوداً  ،نتيجة لظهور بوادر لتعافي اإلقتصاد العالمي و تخفيف اإلجرائات اإلحترازية
عالمياً ومحلياً  ،األمر الذي إنعكس على اسعار النفط إيجابياً مع إرتفاع الطلب العالمي

دبي

بإستثناء سوق األسهم السعودي وبورصة قطر.

8,389

8,690

3.58%

السعودية

مسقط

للنفط بشلك تدريجي .وأختتمت األسواق الخليجية العام على انخفاضات متفاوتة

2019

2020

التغير %

الكويت

توزيع استثمارات الصندوق

2.34% 1.97%
2.53%

البنوك 36.46%

2.96%

المواد األساسية 19.13%

3.59%

إدارة وتطوير العقارات 7.68%

3.64%

تجزئة السلع الكمالية 5.91%
الرعاية الصحية 5.03%

36.46%

4.13%

النقل 4.65%

4.65%

الطاقة 4.13%
إنتاج األغذية 3.64%

5.03%

التأمين 3.59%
تجزئة االغذية 2.96%

5.91%

المرافق العامة 2.53%
اإلتصاالت 2.34%

19.13%

الخدمات اإلستهالكية 1.97%

تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون أي مقابل

7.68%

صندوق صائب لألسهم الخليجية
استثمارات مدير الصندوق

المحاسب القانوني

استثمارات مدير الصندوق )بالدوالر األمريكي(

االسم و العنوان :
شركة كي بي ام جي الفوزان وشراكه
شارع صالح الدين – برج كي بي ام جي
الرياض  ، 12623المملكة العربية السعودية

صافي قيمة األصول

عدد الوحدات

-

-

القوائم المالية

تقرير مراجع الحسابات المستقل:
· تم إعداد هذه القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية

يرجى الرجوع إلى القوائم المالية المرفقة في هذا التقرير

العربية

والتي تم إعدادها وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها

السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن هيئة

بالمملكة العربية السعودية والئحة الصناديق االستثمارية

المحاسبين القانونيين وللتتماشى مع األحاكم والمطبقة

الصادرة عن هيئة السوق المالية وشروط وأحاكم الصندوق

للتقرير

المالي

المعتمدة

في

المملكة

للوائح صناديق االستثمار الصادرة عن هيئة السوق

ومذكرة المعلومات.

المالية وشروط واحاكم الصندوق ومذكرة المعلومات.

القوائم المالية متوفرة على :

· إن القوائم المالية المرفقة تعرض صورة صحيحة و عادلة

موقع اإلستثمار اكبيتال

لصافي الدخل وصافي األرباح والخسائر ألصول صندوق

www.icap.com.sa

االستثمار عن الفترة المحاسبية لتلك القوائم .

موقع شركة السوق المالية السعودية )تداول(
www.tadawul.com.sa

· إن القوائم المالية المرفقة تعرض صورة صحيحة و عادلة
للمركز المالي لصندوق االستثمار عن الفترة المحاسبية
لتلك القوائم .

تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون أي مقابل

صندوق صائب لألسهم الخليجية
إخالء مسؤولية
اإلستثمارات عرضة لعدد من المخاطر المرتبطة باإلستثمار في األسواق المالية و على المستثمرين أن يدركوا أن قيمة اإلستثمار يمكن أن تقل أو ترتفع
دليال على االداء في المستقبل ،كما أن المستثمر يمكن أن يسترد مبلغا أقل من المبلغ الذي استثمره
في أي وقت وأن االداء السابق ليس بالضرورة
ً
.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
أصال وأنه قد
أن تتعرض النخفاض مفاجئ وكبير قد يؤدي لخسارة تساوي المبلغ المستثمر و قد ال تقتصر على اكمل المبلغ الذي استثمره أو أودعه ً
يضطر إلى دفع المزيد .قد يكون هناك خصم رسوم ومصاريف في تاريخ االستثمار األولي أو عند بيع اإلستثماراضافة 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 اإلعالن ،لذاعلى المستثمرين أخذ المشورة المالية  ،او القانونية او الضريبية
بشأن اإلستراتيجيات االستثمارية او مدى مالئمة اإلستثمار في هذه األوراق المالية .يرجى الرجوع لشروط وأحاكم الصندوق لالطاع 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 ألوراق المالية و الوساطة ) اإلستثمار اكبيتال (في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية واليجوز إعادة
جزئيا او بالاكمل بأي شلك او طريقة دون موافقة خطية صريحة من شركة اإلستثمار اكبيتال.
توزيعه او ارساله اونشره
ً

تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون أي مقابل

صندوق صائب لألسهم الخليجية

أجندة و قرارت التصويت للجمعيات العمومية

سبكيم العالمية

الشركة

#

تاريخ االجتماع

2020/04/29

البند

التصويت

1

التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م.

نعم

2

التصويت على القوائم المالية للسنة المنتهية في 2019/12/31م.

نعم

3

التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المنتهية في 2019/12/31م.

نعم

4

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.

نعم

5

6

التصويت على ما تم توزيعه من أرباح عن النصف األول من العام 2019م بإجمالي مبلغ وقدره ( )439.999.999ريال
سعودي ،أي ما مجموعه ( )60هلله للسهم الواحد بما يمثل ( )%6من رأس المال (مرفق).
التصويت على صرف مبلغ ( )4.100.000أربعة مليون ومائة ألف ريال ماكفأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية
المنتهية في تاريخ 2019/12/31م.

نعم

نعم

التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ،وذلك لفحص ومراجعة
وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م والربع االول من العام المالي 2021م
7

8

وتحديد أتعابه (مرفق).


كي بي ام جي الفوزان وشراكه  300,000ريال سعودي



شركة الدكتور محمد العمري وشراكه  340,000ريال سعودي



امتناع

التصويت على تفويض مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح أولية (ربع/نصف) سنوية عن العام المالي 2020م.

كي بي ام جي الفوزان
وشراكه  300,000ريال
سعودي

نعم

التصويت على شراء الشركة لعدد يصل إلى (  )73,126,989سهماً من أسهمها وتخصيصها أكسهم خزينة  ،وذلك
الرتياء مجلس اإلدارة بأن سعر السهم في السوق اقل من قيمته العادلة  ،على أن يتم تمويل عملية شراء األسهم
9

باستخدام أرصدتها النقدية أو التسهيالت االئتمانية ،وتفويض المجلس أو من يفوضه بإتمام عملية الشراء خالل فترة
أقصاها ( 12أشهر) من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية ،ويتم االحتفاظ باألسهم المشتراة حتى ( 5سنوات) من

نعم

تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية وبعد انقضاء هذه المدة تتبع الشركة اإلجراءات والضوابط المنصوص عليها
في األنظمة واللوائح ذات العالقة (مرفق).
10

التصويت على تعديل المادة ( )28من نظام الشركة األساس المتعلقة بحضور الجمعيات (مرفق).

تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون أي مقابل

نعم

صندوق صائب لألسهم الخليجية

أجندة و قرارت التصويت للجمعيات العمومية

الشركة

#

مجموعة صافوال

تاريخ االجتماع

2020/04/29

البند

التصويت

1

.التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م

امتناع

2

التصويت على القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.

امتناع

3

التصويت على تقرير مجلس اإلدارة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.

امتناع

4

التصويت على إبراء ذمــة أعضـاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.

امتناع

5

التصويت على صرف مبلغ  2,150,000ريال ماكفأة ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في
2019/12/31م.

امتناع

التصويت على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2019م ،بمبلغ  160.2مليون ريال
بواقع  0.30ريال للسهم الواحد والتي تمثل  %3من القيمة االسمية للسهم الواحد ،على أن تكون االحقية
6

للمساهمين المالكين ألسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقيدين في سجل مساهمي

امتناع

الشركة لدى شركة مركز إيداع األوراق المالية (مركز اإليداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ االستحقاق ،سيتم
اإلعالن عن تاريخ توزيع األرباح الحقاً .
التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافوال) وشركة المراعي (المملوكة
بنسبة  %34,52لصافوال) وشراكتها التابعة والتي لعضو مجلس اإلدارة :أ .سليمان عبد القادر المهيدب ،وعضو
7

مجلس اإلدارة  -أ .بدر عبد الله العيسى ،مصلحة غير مباشرة فيها ،وهي عبارة عن شراء منتجات غذائية علماً بأن

امتناع

تعامالت وعقود عام 2019م بلغت  740.30مليون ريال ،وهي عبارة عن عقود مستمرة تتم في سياق األعمال
العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية(مرفق).
التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة المتحدة للسكر (شركة تابعة لشركة صافوال لألغذية)
والمملوكة لصافوال وشركة المراعي (المملوكة بنسبة  %34,52لصافوال) وشراكتها التابعة ،والتي لعضو مجلس
8

اإلدارة أ .سليمان عبد القادر المهيدب ،وعضو مجلس اإلدارة  -أ .بدر عبد الله العيسى مصلحة غير مباشرة فيها،

امتناع

وهي عبارة عن بيع منتجات السكر علماً بأن تعامالت وعقود عام 2019م بلغت  62.95مليون ريال ،وهي عبارة عن
عقود مستمرة تتم في سياق األعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق).
التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة الدولية للصناعات الغذائية (شركة تابعة لشركة صافوال
9

لألغذية) والمملوكة لصافوال وشركة المراعي (والمملوكة بنسبة  %34,52لصافوال) ،والتي لعضو مجلس اإلدارة أ.
سليمان عبد القادر المهيدب ،وعضو مجلس اإلدارة أ .بدر عبد الله العيسى ،مصلحة غير مباشرة فيها ،وهي عبارة
عن بيع منتجات الدهون المتخصصة والمارجرين علماً بأن تعامالت وعقود عام 2019م بلغت  43.27مليون ريال،

تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون أي مقابل

امتناع

صندوق صائب لألسهم الخليجية
وهي عبارة عن عقود مستمرة تتم في سياق األعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط
تفضيلية(مرفق).
التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة عافية العالمية (شركة تابعة لشركة صافوال لألغذية)
والمملوكة لصافوال وشركة المراعي (والمملوكة بنسبة  %34,52لصافوال) ،والتي لعضو مجلس اإلدارة أ .سليمان
10

عبد القادر المهيدب ،وعضو مجلس اإلدارة أ .بدر عبد الله العيسى ،مصلحة غير مباشرة فيها ،وهي عبارة عن بيع

امتناع

منتجات زيوت الطعام علماً بأن تعامالت وعقود عام 2019م بلغت  6.4مليون ريال ،وهي عبارة عن عقود مستمرة
تتم في سياق األعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق).
التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافوال) وشركة ميار لألغذية (شركة
تابعة لشركة عبد القادر المهيدب وأوالده المالكة لنسبة  %8,23من صافوال)  ،والتي لعضو مجلس اإلدارة أ .سليمان
11

عبد القادر المهيدب وعضو مجلس اإلدارة أ .عصام عبد القادر المهيدب  ،مصلحة غير مباشرة فيها ،وهي عبارة عن
شراء منتجات غذائية ،علماً بأن تعامالت وعقود عام 2019م بلغت  134.73مليون ريال ،وهي عبارة عن عقود

امتناع

ومعامالت تجارية مستمرة تتم في سياق األعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية
(مرفق).
التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافوال) وشركة دل مونتي العربية
السعودية ( شركة تابعة لشركة عبد القادر المهيدب وأوالده المالكة لنسبة  %8,23من صافوال)  ،والتي لعضو
12

مجلس اإلدارة أ .سليمان عبد القادر المهيدب و عضو مجلس اإلدارة أ .عصام عبد القادر المهيدب  ،مصلحة غير
مباشرة فيها ،وهي عبارة عن شراء منتجات غذائية علماً بأن تعامالت وعقود عام 2019م بلغت  70.80مليون ريال،

امتناع

وهي عبارة عن عقود ومعامالت تجارية مستمرة تتم في سياق األعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة
ودون أي شروط تفضيلية (مرفق).
التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافوال) ومجموعة نستله
وشراكتها التابعة (شركة مملوكة بنسبة رئيسة لشركة عبد القادر المهيدب وأوالده التي تملك نسبة  %8,23من
13

صافوال  ،والتي لعضو مجلس اإلدارة أ .سليمان عبد القادر المهيدب وعضو مجلس اإلدارة أ .عصام عبد القادر
المهيدب  ،مصلحة غير مباشرة فيها ،وهي عبارة عن شراء منتجات غذائية علماً بأن تعامالت وعقود عام 2019م

امتناع

بلغت  383.24مليون ريال ،وهي عبارة عن عقود ومعامالت تجارية مستمرة تتم في سياق األعمال العادية ووفقاً
للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق).
التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافوال) وشركة مصنع المنهل
للمياه المحدودة (شركة مملوكة بنسبة رئيسة لشركة عبد القادر المهيدب وأوالده التي تملك نسبة  %8,23من
14

صافوال) ،والتي لعضو مجلس اإلدارة أ .سليمان عبد القادر المهيدب وعضو مجلس اإلدارة أ .عصام عبد القادر
المهيدب  ،مصلحة غير مباشرة فيها ،وهي عبارة عن شراء منتجات غذائية علماً بأن تعامالت وعقود عام 2019م

امتناع

بلغت  5.79مليون ريال ،وهي عبارة عن عقود ومعامالت تجارية مستمرة تتم في سياق األعمال العادية ووفقاً
للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية(مرفق).
التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافوال) وشركة عبد القادر
المهيدب وأوالده (المالكة لنسبة  %8,23من صافوال) ،والتي لعضو مجلس اإلدارة أ .سليمان عبد القادر المهيدب
15

وعضو مجلس اإلدارة أ .عصام عبد القادر المهيدب ،مصلحة غير مباشرة فيها ،وهي عبارة عن تأجير مواقع علماً بأن
تعامالت وعقود عام 2019م بلغت  6.78مليون ريال ،وهي عبارة عن عقود ومعامالت تجارية مستمرة تتم في سياق
األعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق).

تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون أي مقابل

امتناع

صندوق صائب لألسهم الخليجية
التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافوال) وشركة المهباج الشامية
للتجارة (شركة تابعة لشركة عبد القادر المهيدب وأوالده المالكة لنسبة  %8,23من صافوال) ،والتي لعضو مجلس
16

اإلدارة أ .سليمان عبد القادر المهيدب وعضو مجلس اإلدارة أ .عصام عبد القادر المهيدب  ،مصلحة غير مباشرة فيها،
وهي عبارة عن تأجير مواقع لبيع منتجاتها وبيع وشراء منتجات غذائية داخل مراكز أسواق بنده علماً بأن تعامالت

امتناع

وعقود عام 2019م بلغت  30.20مليون ريال ،وهي عبارة عن عقود ومعامالت تجارية مستمرة تتم في سياق
األعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق).
التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافوال) وشركة دل مونتي العربية
السعودية (شركة تابعة لشركة عبد القادر المهيدب وأوالده المالكة لنسبة  %8,23من صافوال) ،والتي لعضو
17

مجلس اإلدارة أ .سليمان عبد القادر المهيدب وعضو مجلس اإلدارة أ .عصام عبد القادر المهيدب ،مصلحة غير مباشرة
في ها ،وهي عبارة عن تأجير مواقع لبيع منتجاتها داخل مراكز أسواق بنده علماً بأن تعامالت وعقود عام 2019م

امتناع

بلغت  3.30مليون ريال وهي عبارة عن عقود ومعامالت تجارية مستمرة تتم في سياق األعمال العادية ووفقاً
للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق).
التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافوال) وشركة تجميع وتدوير
المخلفات المحدودة والتي لعضو مجلس اإلدارة أ .سليمان عبد القادر المهيدب وعضو مجلس اإلدارة أ .عصام عبد
18

القادر المهيدب مصلحة غير مباشرة فيها ،وهي عبارة عن بيع مخلفات كرتونية ،علماً بأن تعامالت وعقود عام

امتناع

2019م بلغت  5.94مليون ريال ،وهي عبارة عن عقود ومعامالت تجارية مستمرة تتم في سياق األعمال العادية
ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق).
التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافوال) وشركة زهور الريف والتي
لعضو مجلس اإلدارة أ .سليمان عبد القادر المهيدب وعضو مجلس اإلدارة أ .عصام عبد القادر المهيدب مصلحة غير
19

مباشرة فيها ،وهي عبارة عن تأجير مواقع لبيع منتجاتها داخل مراكز التسويق بنده ،علماً بأن تعامالت وعقود عام

امتناع

2019م بلغت  482ألف ريال ،وهي عبارة عن عقود ومعامالت تجارية مستمرة تتم في سياق األعمال العادية ووفقاً
للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق).
التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافوال) وشركة مصنع الجزيرة
للتمور واألغذية والتي لعضو مجلس اإلدارة أ.سليمان عبد القادر المهيدب وعضو مجلس اإلدارة أ .عصام عبد القادر
20

المهيدب مصلحة غير مباشرة فيها ،وهي عبارة عن تأجير مواقع لبيع منتجاتها داخل مراكز التسويق بنده ،علماً بأن

امتناع

تعامالت وعقود عام 2019م بلغت  164الف ريال ،وهي عبارة عن عقود ومعامالت تجارية مستمرة تتم في سياق
األعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق).
التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافوال) وشركة هرفي للخدمات
الغذائية المملوكة بنسبة  %49لصافوال (ملكية مباشرة وغير مباشرة) ،والتي لعضو مجلس اإلدارة أ .عصام عبد
21

القادر المهيدب ،وعضو مجلس اإلدارة م .معتز قصي العزاوي مصلحة غير مباشرة فيها ،وهي عبارة عن إيجار محالت
تجارية ومشتريات تجزئة لمواد غذائية علماً بأن تعامالت وعقود عام 2019م بلغت  32.81مليون ريال ،وهي عبارة عن
عقود ومعامالت تجارية مستمرة تتم في سياق األعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط
تفضيلية (مرفق).

تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون أي مقابل

امتناع

صندوق صائب لألسهم الخليجية
التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة عافية العالمية (شركة تابعة لصافوال) وشركة هرفي للخدمات
الغذائية المملوكة بنسبة  %49لصافوال (ملكية مباشرة وغير مباشرة) ،والتي لعضو مجلس اإلدارة أ .عصام عبد
22

القادر المهيدب ،وعضو مجلس اإلدارة م .معتز قصي العزاوي مصلحة غير مباشرة فيها ،وهي عبارة عن بيع منتجات

امتناع

زيوت طعام علماً بأن تعامالت وعقود عام 2019م بلغت  2.23مليون ريال ،وهي عبارة عن عقود ومعامالت تجارية
مستمرة تتم في سياق األعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق).
التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة المتحدة للسكر (شركة تابعة لشركة صافوال لألغذية) وشركة
هرفي للخدمات الغذائية المملوكة بنسبة  %49لصافوال (ملكية مباشرة وغير مباشرة) ،والتي لعضو مجلس اإلدارة
23

أ .عصام عبد القادر المهيدب ،وعضو مجلس اإلدارة م .معتز قصي العزاوي مصلحة غير مباشرة فيها ،وهي عبارة عن

امتناع

بيع منتجات السكر علماً بأن تعامالت وعقود عام 2019م بلغت  2.18مليون ريال ،وهي عبارة عن عقود ومعامالت
تجارية مستمرة تتم في سياق األعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق).
التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة الدولية للصناعات الغذائية (شركة تابعة لشركة صافوال
لألغذية) وشركة هرفي للخدمات الغذائية المملوكة بنسبة  %49لصافوال (ملكية مباشرة وغير مباشرة) ،والتي
24

لعضو مجلس اإلدارة أ .عصام عبد القادر المهيدب ،وعضو مجلس اإلدارة م .معتز قصي العزاوي مصلحة غير مباشرة
فيها ،وهي عبارة عن بيع منتجات الدهون المتخصصة والمارجرين علماً بأن تعامالت وعقود عام 2019م بلغت 3,73

امتناع

مليون ريال ،وهي عبارة عن عقود ومعامالت تجارية مستمرة تتم في سياق األعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية
السائدة ودون أي شروط تفضيلية(مرفق).
التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافوال) وشركة دور الضيافة والتي
25

لعضو مجلس اإلدارة أ .بدر عبد الله العيسى مصلحة غير مباشرة فيها ،وهي عبارة عن ايجار محل تجاري ،علماً بأن
تعامالت وعقود عام 2019م بلغت  10.50مليون ريال ،وهي عبارة عن عقود ومعامالت تجارية مستمرة تتم في

امتناع

سياق األعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية(مرفق).
التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين شركة بنده للتجزئة (شركة تابعة لصافوال) وشركة كنان الدولية
للتطوير العقاري المملوكة لصافوال بنسبة ( %29.99ملكية مباشرة وغير مباشرة) ،والتي لعضو مجلس اإلدارة أ.
26

محمد ابراهيم العيسى ،مصلحة غير مباشرة فيها ،وهي عبارة عن ايجار محالت تجارية علماً بأن تعامالت وعقود عام

امتناع

2019م بلغت 31.13مليون ريال ،وهي عبارة عن عقود ومعامالت تجارية مستمرة تتم في سياق األعمال العادية
ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق).
التصويت على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من ( )3إلى ( )5مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة ()5
27

28

أعضاء ،وذلك بتعيين (األستاذ /محمد إبراهيم محمد العيسى  -عضو غير تنفيذي واألستاذ /بدر حمد الربيعة -عضو
مستقل ،أعضاء في لجنة المراجعة ابتداء من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 30
ً
سبتمبر 2022م( .مرفق السيرة الذاتية للعضوين).
التصويت على تعديل الئحة عمل لجنة الماكفآت والترشيحات (مرفق).

امتناع

امتناع

التصويت على شراء الشركة لعدد يصل إلى  700,000سهماً من أسهمها العادية واالحتفاظ بها أكسهم خزينة في
إطار برنامج حوافز الموظفين طويل األجل وتفويض المجلس بتحديد المعايير والشروط والسياسات التي تحكم هذا
29

البرنامج وكذلك تفويض مجلس اإلدارة بإتمام عملية الشراء خالل فترة أقصاها إثني عشر ( )12شهراً من تاريخ قرار
الجمعية العامة غير العادية وله حق تفويض الغير ،وسوف يتم تمويل عملية الشراء من موارد الشركة الذاتية  ،كما
يجوز للشركة االحتفاظ بأسهم الخزينة دون بيعها أو تخصيصها لبرنامج أسهم الموظفين لمدة أقصاها خمس
سنوات (مرفق).

تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون أي مقابل

امتناع

صندوق صائب لألسهم الخليجية

أجندة و قرارت التصويت للجمعيات العمومية

الشركة

شركة لجام للرياضة

#

تاريخ االجتماع

2020/04/30

البند

التصويت

1

التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.

امتناع

2

التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.

امتناع

3

التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.

امتناع

4

التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.

امتناع

5

التصويت على صرف مبلغ ( )3,069,579ريال ماكفأت وتعويضات ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية
في 2019/12/31م.

امتناع

التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ،وذلك لفحص ومراجعة
وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م والربع األول لعام 2021م
6

وتحديد أتعابه( .مرفق)


برايس ووتر هاوس كوبرز ( )PWCإجمالي األتعاب  430,000ريال سعودي



ارنست و بونغ ( )E&Yإجمالي األتعاب  865,000ريال سعودي



امتناع

امتناع

التصويت على قرار مجلس اإلدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية للعام 2019م بمبلغ ( 73,529,885ريال) والذي تمثل
7

 %14.04من رأس المال بواقع ( )0.4019ريال للسهم عن الربع االول و ( )0.5049ريال للسهم عن الربع الثاني و

امتناع

( )0.4969ريال للسهم عن الربع الثالث( .مرفق)
التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس اإلدارة االستاذ حمد بن علي الصقري ،وهي
8

عبارة عن عقد ايجار األرض التي يقع عليها المركز الرئيسي للشركة .حيث أن له مصلحة مباشرة باعتباره مالك األرض.
علماً بأ ن قيمة التعامالت في عام 2019م اكنت ( )3,400,000ريال مع العلم أ ن هذا التعامل تم بنا ء على أسس

امتناع

تجارية دون شروط تفضيلية( .مرفق)
التصويت على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة الصقري والتي لعضو مجلس اإلدارة حمد بن علي
الصقري مصلحة مباشرة باعتباره مالك للمجموعة ولعضو مجلس اإلدارة علي بن حمد الصقري مصلحة غير مباشرة
9

فيها باعتباره نائب رئيس مجلس اإلدارة لدى المجموعة ،وهي عبارة عن عقد مبيعات الشراكت .علما بأن قيمة
التعامالت في عام 2019م اكنت ( )125,774ريال مع العلم أن هذا التعامل تم بناء على أسس تجارية دون شروط
ً
تفضيلية( .مرفق)

تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون أي مقابل

امتناع

صندوق صائب لألسهم الخليجية
التصويت على تفويض مجلس ا إلدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشلك نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام
10

المالي 2020م ،وتحديد تاريخ االستحقاق والصرف وفقاً للضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشراكت

امتناع

وذلك بما يتناسب مع الوضع المالي للشركة وتدفقاتها النقدية.
ال تصويت على تفويض مجلس اإلدارة بصالحية الجمعية العامة غير العادية بالترخيص الوارد في الفقرة ( )1من المادة
11

الحادية والسبعون من نظام الشراكت ،وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية أو حتى نهاية
دورة مجلس االدارة المفوض أيهما أسبق ،وفقاً للشروط الواردة في الضوابط واالجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً

امتناع

لنظام الشراكت الخاصة بشراكت المساهمة المدرجة
12

التصويت على تعديل المادة ( )3من نظام الشركة األساس للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة (مرفق).

امتناع

13

التصويت على تعديل المادة ( )50من نظام الشركة األساس للشركة والمتعلقة بتوزيع االرباح (مرفق).

امتناع

14

التصويت على تعديل المادة ( )22من نظام الشركة األساس للشركة والمتعلقة بصالحيات الرئيس والنائب والعضو
المنتدب وأمين السر(مرفق).

تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون أي مقابل

امتناع

صندوق صائب لألسهم الخليجية

أجندة و قرارت التصويت للجمعيات العمومية

الشركة

#
1
2

تاريخ االجتماع

سيرا

2020/07/16

البند

التصويت

التصويت على تعديل المادة ( )16من نظام الشركة األساس ،المتعلقة بتكوين مجلس اإلدارة(.مرفق)

نعم

التصويت على تعديل المادة ( )17من نظام الشركة األساس ،المتعلقة بصالحيات وماكفآت أعضاء مجلس اإلدارة.

نعم

(مرفق)

3

التصويت على تعديل المادة ( )18من نظام الشركة األساس ،المتعلقة باجتماعات وقرارات مجلس اإلدارة(.مرفق)

نعم

4

التصويت على تعديل المادة ( )28من نظام الشركة األساس ،المتعلقة بدعوة الجمعية العامة( .مرفق)

نعم

5

التصويت على تعديل المادة (  )38من نظام الشركة األساس ،المتعلقة بتوزيع األرباح( .مرفق)

نعم

تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون أي مقابل

صندوق صائب لألسهم الخليجية
صندوق استثماري مفتوح
(مدار من قبل شركة االستثمار لألوراق المالية والوساطة)
القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م
مع
تقرير مراجع الحسابات المستقل لمالكي الوحدات

صندوق صائب لألسهم الخليجية
صندوق استثماري مفتوح
قائمة المركز المالي
كما في  31ديسمبر 2020م

(المبالغ بالدوالر األمريكي)

 31ديسمبر
إيضاحات 2020م

 31ديسمبر
2019م

الموجودات

9

نقد وما في حكمه
توزيعات أرباح مدينة
استثمارات
إجمالي الموجودات

10

868,613
17,319
17,065,696
17,951,628

866,738
-17,386,363
18,253,101

المطلوبات

14 ،12

30,336
17,354
47,690

30,198
16,091
46,289

صافي الموجودات (حقوق الملكية) العائدة لمالكي الوحدات

17,903,938

18,206,812

وحدات مصدرة (بالعدد)

69,504

77,876

صافي الموجودات (حقوق الملكية) العائدة لكل وحدة (دوالر أمريكي)

257.60

233.79

أتعاب إدارة دائنة
مصروفات مستحقة
إجمالي المطلوبات

تعتبر اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )20جزءا ً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.

3

صندوق صائب لألسهم الخليجية
صندوق استثماري مفتوح
قائمة الدخل الشامل
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م

(المبالغ بالدوالر األمريكي)

 31ديسمبر
إيضاحات 2020م

 31ديسمبر
2019م

اإليرادات
دخل توزيعات أرباح
ربح من استثمارات ،صافي
إجمالي الربح

11

402,329
1,663,364
2,065,693

609,862
2,171,580
2,781,442

المصروفات
()276,806
()16,000
()92,775
()385,581

()308,956
()16,034
()64,759
()389,749

صافي ربح السنة

1,680,112

2,391,693

الدخل الشامل اآلخر للسنة

--

--

إجمالي الدخل الشامل للسنة

1,680,112

2,391,693

14 ،12

أتعاب إدارة
أتعاب حفظ
مصروفات أخرى
إجمالي المصروفات

13

تعتبر اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )20جزءا ً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
4

صندوق صائب لألسهم الخليجية
صندوق استثماري مفتوح
قائمة التغيرات في صافي الموجودات (حقوق الملكية)
العائدة لحاملي الوحدات
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م

(المبالغ بالدوالر األمريكي)

 31ديسمبر
2020م

 31ديسمبر
2019م

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

18,206,812

16,190,939

إجمالي الدخل الشامل للسنة

1,680,112

2,391,693

اشتراكات واستردادات من قبل مالكي الوحدات:
مساهمات من قبل مالكي الوحدات
استردادات من قبل مالكي الوحدات
صافي االستردادات من قبل مالكي الوحدات

250,163
()2,233,149
()1,982,986

-()375,820
()375,820

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

17,903,938

18,206,812

معامالت الوحدات (بالعدد)
 31ديسمبر
2020م

 31ديسمبر
2019م

الوحدات المصدرة في بداية السنة

77,876

79,551

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

1,074
()9,446
()8,372

-()1,675
()1,675

الوحدات المصدرة في نهاية السنة

69,504

77,876

تعتبر اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )20جزءا ً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
5

صندوق صائب لألسهم الخليجية
صندوق استثماري مفتوح
قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م

(المبالغ بالدوالر األمريكي)

إيضاحات

 31ديسمبر
2020م

 31ديسمبر
2019م

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
صافي ربح السنة

1,680,112

2,391,693

تسويات لـ:
()402,329
()1,663,364
()385,581

()609,862
()2,171,580
()389,749

صافي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
نقص في استثمارات
الزيادة في أتعاب إدارة دائنة
الزيادة في المصروفات المستحقة
النقد الناتج من العمليات
توزيعات أرباح مستلمة
صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

1,984,031
138
1,263
1,599,851
385,010
1,984,861

490,457
5,717
455
106,880
609,862
716,742

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
مساهمات من قبل مالكي الوحدات
استردادات من قبل مالكي الوحدات
صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

250,163
()2,233,149
()1,982,986

-()375,820
()375,820

صافي الزيادة في النقد وما في حكمه
نقد وما في حكمه في بداية السنة
نقد وما في حكمه في نهاية السنة

1,875
866,738
868,613

340,922
525,816
866,738

دخل توزيعات أرباح
ربح من استثمارات ،صافي

11

9
9

تعتبر اإليضاحات المرفقة من ( )1إلى ( )20جزءا ً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
6

صندوق صائب لألسهم الخليجية
صندوق استثماري مفتوح
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م

(المبالغ بالدوالر األمريكي)

.1

عام
صندوق صائب لألسهم الخليجية ("الصندوق") هو صندوق استثمار مفتوح ،تم تأسيسه بموجب اتفاقية بين شركة
االستثمار لألوراق المالية والوساطة ("االستثمار كابيتال أو مدير الصندوق") الشركة التابعة المملوكة بالكامل للبنك
السعودي لالستثمار ("البنك") والمستثمرين ("مالكي الوحدات") .بدأ الصندوق عملياته في  24يوليو 2004م.
الصندوق مصمم للمستثمرين الراغبين في تنمية رأس المال على المدى الطويل من خالل االستثمار المتنوع ألسواق
األسهم الخليجية و العربية والدول الخليجية األخرى والمنتجات المالية .يعاد استثمار كل الدخل في الصندوق 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 .وبنا ًء على ذلك،
يقوم مدير الصندوق بإعداد قوائم مالية منفصلة للصندوق.

.2

اللوائح النظامية
يخضع الصندوق لالئحة صناديق االستثمار ("الالئحة") الصادرة عن هيئة السوق المالية بتاريخ  3ذو الحجة 1427هـ
(الموافق  24ديسمبر 2006م) والتي تم تعديلها فيما بعد ("الالئحة المعدلة") بتاريخ  16شعبان 1437هـ (الموافق
 23مايو 2016م) والتي تنص على المتطلبات التي يتعين على جميع الصناديق في المملكة العربية السعودية اتباعها.
أصبحت الالئحة المعدلة سارية بتاريخ  6صفر  1438هـ (الموافق  6نوفمبر 2016م).

.3

األساس المحاسبي
تم إعداد هذه القوائم المالية وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير
واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ولتتماشى مع األحكام المطبقة للوائح صناديق
االستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات.

.4

أسس القياس
تم إعداد هذه القوائم المالية وفقا ً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء قياس االستثمارات بالقيمة العادلة باستخدام مبدأ
االستحقاق المحاسبي ومفهوم 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 بالدوالر األمريكي الذي يمثل عملة النشاط للصندوق .تم تقريب كافة المبالغ ألقرب
دوالر أمريكي ما لم يذكر خالف ذلك.
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.6

استخدام األحكام والتقديرات
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.
تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها على أساس مستمر .ويتم إثبات التعديالت على التقديرات بأثر الحق.

.7

السياسات المحاسبية الهامة
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.

أ)

العمالت األجنبية
يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى الدوالر األمريكي بأسعار التحويل بتاريخ تلك المعامالت.
يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المدرجة بالعمالت األجنبية إلى الدوالر األمريكي على أساس أسعار
التحويل في تاريخ التقرير .يتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة بالعملة األجنبية باستخدام أسعار
الصرف في التاريخ الذي تم فيه قياس القيمة العادلة.
يتم إثبات فروقات العمالت األجنبية الناتجة عن التحويل في قائمة الدخل الشامل كصافي أرباح أو خسائر صرف
أجنبي ،باستثناء تلك الناتجة عن األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،والتي يتم إثباتها كمكون
من صافي الربح من األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

ب)

إثبات اإليرادات
دخل توزيعات أرباح
يتم إثبات دخل توزيعات األرباح في قائمة الدخل الشامل في التاريخ الذي ينشأ فيه الحق في استالم دفعات توزيعات
األرباح .من المحتمل تدفق منافع اقتصادية مرتبطة بتوزيعات األرباح للصندوق؛ ويمكن قياس مبلغ توزيعات األرباح
بصورة موثوق بها .بالنسبة لألوراق المالية المدرجة عادة ما يكون هذا هو تاريخ توزيعات األرباح السابقة .بالنسبة
لألوراق المالية غير المدرجة عادة ما يكون هذا هو التاريخ الذي يوافق فيه المساهمون على دفع توزيعات األرباح.
يتم إثبات دخل توزيعات األرباح من األوراق المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في بند
منفصل في قائمة الدخل الشامل.

صافي الربح من األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
يتضمن صافي الربح من األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة جميع التغيرات في القيمة العادلة
المحققة وغير المحققة وفروقات الصرف األجنبي (إن وجدت) ،ولكن يستثنى من ذلك الفوائد ودخل توزيعات األرباح.
يتم حساب صافي الربح المحقق من األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة باستخدام طريقة
المتوسط المرجح للتكلفة.

ج)

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

د)

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

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

و)

المخصصات
يتم إثبات المخصص كلما كان هناك التزام حالي (قانوني أو حكمي) نتيجة لحدث سابق يمكن تقديره بصورة موثوقة
ويكون من المرجح أن يتطلب تدفقا ً خارجيا ً للموارد لتسوية االلتزام ويكون باإلمكان تقدير مبلغ االلتزام بصورة
موثوقة به.

ز)

الموجودات المالية والمطلوبات المالية
اإلثبات والقياس األولي
يتم اإلثبات األولي للموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في تاريخ التداول ،وهو
التاريخ الذي يصبح فيه الصندوق طرفا في األحكام التعاقدية لألداة .يتم إثبات الموجودات المالية والمطلوبات المالية
األخرى في التاريخ الذي نشأت فيه.
يتم اإلثبات األولي للموجودات المالية والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة
مع إثبات تكاليف المعاملة في قائمة الدخل الشامل .يتم اإلثبات األولي للموجودات المالية والمطلوبات المالية التي
ليست بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة زائدا/ناقص تكاليف المعاملة التي تتعلق مباشرة
باقتنائها أو إصدارها.

تصنيف الموجودات المالية
تصنف الموجودات المالية عند اإلثبات األولي على أنه يتم قياسها كما يلي :بالتكلفة المطفأة ،أو بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة
يتم قياس األصل المالي المدرج بالتكلفة المطفأة إذا استوفى الشرطين التاليين ولم يتم تصنيفه بالقيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة:
 يُحتفظ بالموجودات المالية ضمن نموذج أعمال هدفه هو االحتفاظ بالموجودات المالية لتحصيل التدفقات النقديةالتعاقدية؛
ُ
 ينشأ عن اآلجال التعاقدية للموجودات المالية ،في تواريخ محددة ،تدفقات نقدية تعد فقط دفعات من المبلغ األصليوالفائدة على المبلغ األصلي القائم.

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:
 يتم االحتفاظ بالموجودات ضمن نموذج األعمال الذي يتحقق الهدف منه عن طريق تحصيل تدفقات نقدية تعاقديةوبيع موجودات مالية؛ و
-

ينشأ عن آجالها التعاقدية في تواريخ محددة تدفقات نقدية تعد فقط دفعات من المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ
األصلي المستحق.

عند اإلثبات األولي لالستثمارات في أدوات حقوق الملكية التي ال يتم اقتناءها بغرض المتاجرة ،يحق للصندوق أن
يختار بشكل نهائي عرض التغيرات الالحقة في القيمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر .ويتم هذا الخيار على أساس
كل استثمار على حدة.

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

الموجودات المالية والمطلوبات المالية (يتبع)
تقييم نموذج األعمال

يجري مدير الصنننننندوق تقييما ً للهدف من نموذج األعمال الذي يتم االحتفاظ بالموجودات فيه على مسنننننتوى المحفظة
ألن ذلك يعكس بشنننكل أفضنننل طريقة إدارة األعمال وتوفير المعلومات ل دارة .المعلومات التي تم أخذها بالحسنننبان
تشمل:
 السننياسننات واألهداف المحددة للمحفظة وتشننغيل هذه السننياسننات عملياً .وبالتحديد ،ما إذا كانت اسننتراتيجية اإلدارةتركز على اكتسنننناب إيرادات عمولة تعاقدية ،والحفاظ على بيانات أسننننعار الفائدة محددة ،ومطابقة مدة الموجودات
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؛ المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال (والموجودات المالية المحتفظ بها في نموذج األعمال) وكيفية إدارةهذه المخاطر؛
 كيفية مكافأة مديري األعمال  -فيما إذا كانت المكافآت تسننننننتند إلى القيمة العادلة للموجودات المدارة أو التدفقاتالنقدية التعاقدية المحصلة؛ و
 تكرار حجم وتوقيت المبيعات في الفترات السننننننابقة ،وأسننننننباب هذه المبيعات وتوقعاتها بشننننننأن نشنننننناط المبيعاتالمسننننننتقبلية .إال أن المعلومات حول نشنننننناط المبيعات ال تؤخذ باالعتبار عند عزلها ،ولكن كجزء من التقييم الكلي
لكيفية تحقيق أهداف الصندوق المذكورة إلدارة الموجودات المالية وكيفية تحقق التدفقات النقدية.
إن الموجودات المالية المحتفظ بها لغرض المتاجرة والتي يتم تقييم أدائها على أساس القيمة العادلة يتم قياسها بالقيمة
العادلة من خالل الربح أو الخسننننارة حيي ال يتم االحتفاظ بها من أجل تحصننننيل 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
يعرف المبلغ األصننننننلي على أنه القيمة العادلة للموجودات المالية عند اإلثبات األولي .تعرف
لغرض هذا التقييمّ ،
"العمولة/الفائدة" على أنها مبلغ مقابل القيمة الزمنية للنقود ومقابل المخاطر االئتمانية المرتبطة بالمبلغ األصلي القائم
خالل فترة زمنية معينة ومقابل مخاطر اإلقراض األساسية األخرى والتكاليف (مخاطر السيولة والتكاليف اإلدارية)
باإلضافة إلى هامش الربح.
عند تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تُعد فقط دفعات من المبلغ األصننلي والفائدة ،يأخذ الصننندوق باالعتبار
الشنننروط التعاقدية لألداة .وهذا يشنننمل تقييم ما إذا كانت الموجودات المالية تتضنننمن آجاالً تعاقدية قد تؤدي إلى تغيير
توقيت أو مقدار التدفقات النقدية التعاقدية نتيجة لعدم اسننتيفااها لهذا الشننرط .وعند إجراء هذا التقييم ،يأخذ الصننندوق
باالعتبار ما يلي:
 األحداث المحتملة التي قد تؤدي إلى تغيير مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية. خصائص الرافعة المالية؛ آجال السداد والتمديد؛ الشننننننروط التي تحد من مطالبة الصننننننندوق بالتدفقات النقدية من موجودات محددة (دون حق الرجوع لترتيباتالموجودات)؛ و
 -الخصائص التي تعدل اعتبارات القيمة الزمنية للنقود  -إعادة الضبط الدوري ألسعار الفائدة.

إعادة التصنيف
ال يتم إعادة تصنننننننيف الموجودات المالية بعد إثباتها األولي ،إال في الفترة التي يقوم فيها الصننننننندوق بتغيير نموذج
أعماله إلدارة الموجودات المالية.

تصنيف المطلوبات المالية
يقوم الصندوق بتصنيف مطلوباته المالية بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي ما لم يصنف المطلوبات
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
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ز)

الموجودات المالية والمطلوبات المالية (يتبع)
التوقف عن اإلثبات

يتوقف الصندوق عن إثبات الموجودات المالية (أو حيثما كان ذلك مناسباً ،جزء من الموجودات المالية أو جزء من
مجموعة من الموجودات المالية المماثلة) عند انقضاء مدة الحقوق التعاقدية الستالم التدفقات النقدية من الموجودات
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
ومنافع ملكية الموجودات المالية بشكل جوهري وال يحتفظ بالسيطرة على الموجودات المالية.

عند التوقف عن إثبات األصل المالي ،فإن الفرق بين القيمة الدفترية لألصل (أو القيمة الدفترية المخصصة لجزء من
األصل الذي تم التوقف عن إثباته) ومجموع ( )1المقابل المستلم (بما في ذلك أي أصل جديد تم الحصول عليه ناقصا ً
أي التزام جديدة تم تحمله) و ( )2أي ربح أو خسارة متراكمة كان قد تم إثباتها ضمن الدخل الشامل اآلخر ،يتم إثباتها
في الربح أو الخسارة.
المعامالت التي يقوم فيها الصندوق بتحويل الموجودات التي تم إثباتها في قائمة المركز المالي الخاصة به ،ولكنه
يحتفظ إما بكافة أو معظم مخاطر ومنافع الموجودات المحولة أو جزء منها ،ال يتم االعتراف بهذه الموجودات 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
جوهري ويقوم باإلبقاء على السيطرة على الموجودات ،يستمر الصندوق في إثبات الموجودات بقدر مشاركته
المستمرة التي تحدد بقدر تعرضه للتغيرات في قيمة الموجودات المحولة.
يقوم الصندوق بالتوقف عن إثبات االلتزام المالي عند تسوية أو إلغاء أو انتهاء االلتزامات التعاقدية.

المقاصة
يتم إجراء مقاصة بين مبالغ الموجودات المالية والمطلوبات المالية ويدرج المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي فقط
عند وجود حق قانوني ملزم لدى الصندوق في الوقت الحالي بإجراء مقاصة لتلك المبالغ وكذلك عندما يكون لدى
الفرع النية لتسويتها على أساس الصافي أو بيع الموجودات لتسديد المطلوبات في آن واحد.
يتم عرض اإليرادات والمصروفات على أساس الصافي فقط عندما يتم السماح بذلك بموجب المعايير الدولية للتقرير
المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية أو لألرباح والخسائر الناتجة عن مجموعة معامالت مماثلة مثل نشاط
تداول الصندوق.

ح)

قياس القيمة العادلة
"القيمة العادلة" هي القيمة التي سيتم استالمها مقابل بيع أصل ما أو دفعها مقابل تحويل التزام ما ضمن معاملة منتظمة
بين المشاركين في السوق بتاريخ القياس في السوق الرئيسية أو ،عند عدم وجود السوق الرئيسية ،السوق األكثر
مالءمة التي من خاللها تكون متاحة للصندوق في ذلك التاريخ .إن القيمة العادلة للمطلوبات تعكس مخاطر عدم األداء.
يقوم الصننندوق بقياس القيمة العادلة لألداة باسننتخدام السننعر المتداول في السننوق النشننطة لتلك األداة ،عند توفرها .يتم
كاف لتقديم
اعتبار السنننننوق على أنها سنننننوق نشنننننطة إذا كانت معامالت الموجودات أو المطلوبات تتم بتكرر وحجم
ِ
معلومات عن األسننعار على أسنناس مسننتمر .يقيس الصننندوق األدوات المدرجة في سننوق نشننطة وفقا ً لسننعر اإلغالق
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
للمالحظة ذات الصلة وتقلل من استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة .إن أسلوب التقييم المختار يتضمن جميع
العوامل التي يأخذها المشاركون في السوق في الحسبان عند تسعير العملية.
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.7

السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)

ح)

قياس القيمة العادلة (يتبع)
يقوم ال صندوق بإثبات التحويالت بين م ستويات الت سل سل الهرمي للقيمة العادلة كما في نهاية فترة التقرير التي حدث
خاللها التغيير.

ط)

النقد وما في حكمه
يتكون النقد وما في حكمه من ودائع لدى البنوك ونقد لدى الوسيط في حساب تداول ولدى أمين حفظ في حساب
استثماري وموجودات مالية عالية السيولة ذات استحقاق ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ االقتناء والتي تخضع لمخاطر
غير جوهرية للتغيرات في قيمتها العادلة ويتم استخدامها من قبل الصندوق عند إدارة االلتزامات قصيرة األجل.

ي)

الوحدات المستردة

يصنف الصندوق األدوات المالية المصدرة ضمن المطلوبات المالية أو أدوات حقوق الملكية ،وذلك وفقا ً للشروط
التعاقدية لألدوات.
لدى الصندوق وحدات قابلة لالسترداد مصدرة .عند تصفية الصندوق ،تخول هذه الوحدات مالكيها بصافي الموجودات
المتبقية .ويتم تصنيفها بالتساوي من جميع النواحي ولها شروط وظروف متطابقة .توفر الوحدات القابلة لالسترداد
للمستثمرين الحق في المطالبة باسترداد األموال نقدًا بقيمة تتناسب مع حصة المستثمر في صافي موجودات الصندوق
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؛ تًصنَّف في فئة األدوات التي تخضع لجميع فئات األدوات األخرى؛ 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 ،التشتمل األداة على أي سمات أخرى تتطلب التصنيف على أنه باعتباره التزا ًما؛ و
 إن إجمالي التدفقات النقدية المتوقعة العائدة لألداة على مدى عمرها تستند بشكل جوهري على الربح أو الخسارة،أو التغير في صافي الموجودات المثبتة أو التغير في القيمة العادلة لصافي موجودات الصندوق المثبتة وغير
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.

.8

المعايير الجديدة

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:

المعايير/التعديالت

البيان

المعيار الدولي للتقرير المالي 3
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  1ومعيار
المحاسبة الدولي 8
تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  9ومعيار
المحاسبة الدولي  39والمعيار الدولي للتقرير المالي 7

تعريف األعمال
تعريف األهمية النسبية
تصحيح المؤشر المرجعي لمعدل الفائدة

إن تطبيق المعايير المعدلة والتفسيرات الواجب تطبيقها على الصندوق لم يكن لها أي تأثر جوهري على هذه القوائم
المالية.
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.8

معايير جديدة (يتبع)

ب) المعايير الصادرة ولكنها غير سارية المفعول بعد
هناك عدد من المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير التي يسري مفعولها على الفترات السنوية التي تبدأ بعد 1
يناير 2020م مع السماح بالتطبيق المبكر لها ،إال أن الصندوق لم يقم بالتطبيق المبكر لهذه المعايير الجديدة أو
التعديالت عند إعداد هذه القوائم المالية.
المعايير الجديدة أو المعدلة الواردة أدناه ال يتوقع أن يكون لها تأثير جوهري على القوائم المالية للصندوق.

.9

يسري مفعولها اعتباراً من الفترات
التي تبدأ في أو بعد التاريخ التالي

المعايير/التفسيرات

البيان

تعديالت على معيار المحاسبة
الدولي 37
تعديالت على المعيار الدولي للتقرير
المالي 16
تعديالت على معيار المحاسبة
الدولي 16
تعديالت على المعيار الدولي للتقرير
المالي 3
تعديالت على معيار المحاسبة
الدولي 1
المعيار الدولي للتقرير المالي 17

عقود متوقع خسارتها  -تكلفة إتمام عقد  1يناير 2022م
امتيازات عقود إيجار تتعلق بكوفيد-
19
الممتلكات واآلالت والمعدات:
المتحصالت قبل االستخدام المقصود
ال َمراجع حول إطار المفاهيم
تصنيف المطلوبات كمتداولة وغير
متداولة
عقود التأمين

 1يونيو 2020م
 1يناير 2022م
 1يناير 2022م
 1يناير 2023م
 1يناير 2023م

النقد وما في حكمه
 31ديسمبر
2020م
335,833
532,780
868,613

نقد في حساب التداول
نقد لدى أمين حفظ

 31ديسمبر
2019م
16,035
850,703
866,738

 .10االستثمارات
سندات حقوق ملكية:

 31ديسمبر
2020م

 31ديسمبر
2019م

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

17,065,696

17,386,363

يلخص الجدول التالي تعرض الصندوق لسندات األسهم المدرجة المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
في مختلف القطاعات:
 31ديسمبر 2019م
 31ديسمبر 2020م
القيمة العادلة
التكلفة
القيمة العادلة
التكلفة
خدمات تمويل
المواد األساسية
السلع االستهالكية غير األساسية
قطاع العقارات
السلع االستهالكية األساسية
الرعاية الصحية
الطاقة
النقل
مرافق خدمية
خدمات االتصاالت
القطاع الصناعي
الخدمات

6,451,413 6,834,314 7,352,635
2,248,668 3,264,820 2,872,928
1,735,250 1,344,578 1,007,001
1,375,978 1,310,141 1,359,779
430,118
1,125,455
966,845
445,742
857,999
693,673
1,430,119
704,122
709,151
587,374
398,614
331,202
-431,335
317,932
-480,435
391,588
983,555
313,883
242,091
286,982
--15,975,199 17,065,696 16,244,825
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 .10االستثمارات (يتبع)
إن التعرض الجغرافي لالستثمارات هو كما يلي:
 31ديسمبر 2020م
القيمة العادلة
التكلفة
المملكة العربية السعودية
اإلمارات العربية المتحدة
الكويت

13,365,998 12,180,687
2,243,592
2,462,102
1,456,106
1,602,036
17,065,696 16,244,825

 31ديسمبر 2019م
القيمة العادلة
التكلفة
11,969,705
2,479,487
1,526,007
15,975,199

13,116,655
2,428,728
1,840,980
17,386,363

 .11ربح من استثمارات ،صافي
للسنة المنتهية في  31ديسمبر
2019م
2020م
842,493
820,871
1,663,364

أرباح محققة ،صافي
أرباح غير محققة ،صافي

760,416
1,411,164
2,171,580

 .12أتعاب إدارة
وفقا ً لشروط وأحكام الصندوق 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.

 .13المصروفات األخرى
للسنة المنتهية في  31ديسمبر

تكلفة معامالت أوراق مالية
خسارة تحويل عمالت أجنبية
أتعاب قانونية ومهنية
أتعاب مجلس إدارة الصندوق
مصروفات أخرى

2020م

2019م

26,655
17,970
12,666
1,600
33,884
92,775

25,514
7,403
12,666
1,413
17,763
64,759

 .14المعامالت مع األطراف ذات العالقة
تشتمل األطراف ذات العالقة بالصندوق على مدير الصندوق ومجلس إدارة الصندوق والبنك .يتعامل الصندوق مع
األطراف ذات العالقة خالل السياق االعتيادي ألنشطته.
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 .14المعامالت مع األطراف ذات العالقة (يتبع)
إضافة إلى المعامالت المفصح عنها في هذه القوائم المالية ،فإن المعامالت مع األطراف ذات العالقة واألرصدة الناتجة
من هذه المعامالت هي كما يلي:

المعامالت مع األطراف ذات العالقة:
الطرف ذو العالقة

طبيعة العالقة

طبيعة المعاملة

شركة االستثمار كابيتال مدير الصندوق

مجلس إدارة الصندوق

للسنة المنتهية في  31ديسمبر
2019م
2020م

أتعاب إدارة
تكاليف معامالت
أوراق المالية
أتعاب مجلس إدارة
الصندوق

مجلس إدارة الصندوق

األرصدة مع األطراف ذات العالقة:
الطرف ذو العالقة

طبيعة العالقة

طبيعة األرصدة

شركة االستثمار
كابيتال

مدير الصندوق

نقد في حساب التداول
أتعاب إدارة دائنة
مصروفات مستحقة (إيضاح )12

276,806

308,956

26,655

25,514

1,600

1,413

 31ديسمبر
2020م

 31ديسمبر
2019م

335,833
30,336

16,035
30,198

15,733

14,613

 .15تصنيف الموجودات المالية والمطلوبات المالية
يبين الجدول التالي تصنيف القيم الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية للصندوق ضمن فئات لألدوات المالية:
 31ديسمبر 2020م
التكلفة المطفأة

بالقيمة العادلة من
خالل الربح أو
الخسارة

الموجودات المالية
نقد وما في حكمه
توزيعات أرباح مدينة
استثمارات
إجمالي الموجودات

868,613
17,319
-885,932

--17,065,696
17,065,696

المطلوبات المالية
أتعاب إدارة دائنة
مصروفات مستحقة
إجمالي المطلوبات

30,336
17,354
47,690

----

 31ديسمبر 2019م
بالتكلفة المطفأة

بالقيمة العادلة من
خالل الربح أو
الخسارة

الموجودات المالية
نقد وما في حكمه
استثمارات
إجمالي الموجودات

866,738
-866,738

-17,386,363
17,386,363

المطلوبات المالية
أتعاب إدارة دائنة
مصروفات مستحقة
إجمالي المطلوبات

30,198
16,091
46,289

----
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 .16إدارة المخاطر المالية
التعرض للمخاطر

تعد إدارة المخاطر جزءا ً ال يتجزأ من االستثمار وعملية التشغيل .يمكن تقسيم إدارة المخاطر إلى إدارة المخاطر
المالية وإدارة المخاطر التشغيلية وقياس المخاطر المستقل .تشمل إدارة المخاطر المالية جميع عناصر عملية
االستثمار .يسمح عدد من أنظمة إدارة المخاطر لمدير الصندوق بمالحظة أي انحرافات عن المراكز المستهدفة
واألهداف .تشمل إدارة المخاطر التشغيلية النقاط األربعة للخسائر المحتملة وهي :العمليات والنظم واألشخاص
واألحداث الخارجية .تعد إدارة المخاطر وظيفة مستقلة وهي منفصلة وظيفيا عن إدارة العمليات وإدارة المحافظ.
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.
يتعرض الصندوق للمخاطر التالية نتيجة استخدامه لألدوات المالية:
 مخاطر االئتمان؛ مخاطر السيولة مخاطر السوق؛ و -مخاطر التشغيل

إطار إدارة المخاطر
يحتفظ الصندوق بمراكز في األدوات المالية غير المشتقة وفقا الستراتيجيته نحو إدارة االستثمار .تتكون المحفظة
االستثمارية للصندوق من األسهم المدرجة في األسواق الخليجية.
تم منح مدير الصندوق السلطة التقديرية إلدارة الموجودات تماشيًا مع أهداف الصندوق االستثمارية .يقوم مدير
الصندوق بمراقبة االلتزام بتوزيعات الموجودات المستهدفة ومكون المحفظة على أساس يومي .في الحاالت التي
تكون فيها المحفظة مختلفة عن توزيعات الموجودات المستهدفة ،فإن مدير الصندوق ملزم باتخاذ اإلجراءات إلعادة
توازن المحفظة تماشيًا مع األهداف المحددة وضمن الحدود الزمنية المقررة.

مخاطر االئتمان
مخاطر االئتمان هي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته أو تعهداته المبرمة مع الصندوق مما يؤدي إلى تكبد
الصندوق لخسارة مالية.
يتعرض الصندوق لمخاطر االئتمان على رصيده المحتفظ به في حساب التداول ،ورصيده لدى أمين الحفظ وتوزيعات
أرباح مدينة .ألغراض إعداد تقارير إدارة المخاطر يقوم الصندوق بدراسة وتجميع كل عناصر التعرض لمخاطر
االئتمان مثل مخاطر التعثر في السداد الفردية للمدين ،ومخاطر الدولة ومخاطر القطاع.
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.
تتم مراقبة مخاطر االئتمان بانتظام من قبل مدير الصندوق للتأكد من تماشيها مع إرشادات االستثمار الخاصة
بالصندوق.
قد ينتج عن أنشطة الصندوق مخاطر في التسوية" .مخاطر التسوية" هي مخاطر الخسارة بسبب فشل منشأة في الوفاء
بالتزاماتها بتقديم النقد أو األوراق المالية أو الموجودات األخرى المتفق عليها تعاقديًا.
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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.
يوضح الجدول التالي الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان لمكونات قائمة المركز المالي:

نقد وما في حكمه
توزيعات أرباح مدينة

 31ديسمبر
2020م

 31ديسمبر
2019م

868,613
17,319
885,932

866,738
-866,738

ال يوجد لدى الصندوق أي آلية تصنيف داخلية رسمية .يتم إدارة والتحكم بمخاطر االئتمان عن طريق مراقبة مخاطر
االئتمان ووضع حدود للتعامل مع أطراف أخرى محددة والتقييم المستمر للقدرة االئتمانية لألطراف األخرى .يتم
بشكل عام إدارة مخاطر االئتمان على أساس التصنيفات االئتمانية الخارجية لألطراف األخرى.

مخصص انخفاض في القيمة
لدى الصندوق استثمارات في سندات حقوق الملكية فقط المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .لذلك ،لم
يتم تسجيل مخص انخفاض في القيمة في هذه القوائم المالية وفقا ً للمعيار الدولي للتقرير المالي .9

مخاطر السيولة
تتمثل مخاطر السيولة في مخاطر مواجهة الصندوق لصعوبة عند الوفاء بالتزاماتها المرتبطة بمطلوباتها المالية التي
تتم تسويتها عن طريق السداد نقدا ً أو من خالل موجودات مالية أخرى.
يهدف مدير الصندوق إلى ضمان أن يكون لديه دائما ً السيولة الكافية ،قدر اإلمكان ،للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها،
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 مرتين في األسبوع وبالتالي فهو معرض
لمخاطر السيولة للوفاء بطلبات استرداد مالكي الوحدات في أي وقت.
يراقب مدير الصندوق متطلبات السيولة على أساس دوري كما يسعى للتأكد من توفر التمويل الكافي للوفاء بأي
التزامات قد تنشأ.
يتم اعتبار استثمارات الصندوق في األوراق المالية المدرجة على أنها قابلة للتحقق بشكل سريع حيي أنه يتم تداولها
بشكل نشط في أسواق األسهم الخليجية وسوق األسهم السعودي.
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
"مخاطر السوق" هي مخاطر التأثير المحتمل للتغيرات في أسعار السوق مثل معدالت العمولة وأسعار صرف
العمالت األجنبية وأسعار األسهم على إيرادات الصندوق أو قيمة أدواته المالية.
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إن استراتيجية الصندوق إلدارة مخاطر السوق ناتجة عن أهداف استثمارات الصندوق وفقا ً لشروط وأحكام الصندوق.
يتم إدارة مخاطر السوق الخاصة بالصندوق في الوقت المناسب من قبل مدير الصندوق وفقا ً للسياسات واإلجراءات
المحددة .تتم مراقبة مراكز السوق الخاصة بالصندوق بانتظام من قبل مدير الصندوق.

مخاطر العمالت
مخاطر العمالت هي المخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العمالت
األجنبية.
يستثمر الصندوق في األدوات المالية ويبرم معامالت بعمالت أخرى بخالف عملة نشاط الصندوق ،بشكل رئيسي
بالريال السعودي والدرهم اإلماراتي والدينار الكويتي .ونتيجة لذلك ،يتعرض الصندوق لمخاطر تغير سعر صرف
عملته بالنسبة إلى العمالت األجنبية بطريقة تؤثر سلبًا على القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية للموجودات المالية
أو المطلوبات المالية للصندوق المدرجة بعمالت أخرى بخالف الدوالر األمريكي.
يتم إدارة مخاطر العمالت الخاصة بالصندوق في الوقت المناسب من قبل مدير االستثمار وفقا ً للسياسات واإلجراءات
المحددة .يتم مراقبة حالة العمالت والتعرضات الخاصة بالصندوق في الوقت المناسب من قبل مدير الصندوق.
تظهر القيمة الدفترية للموجودات المالية بعد خصم المطلوبات المالية للصندوق المحتفظ بها بعمالت أجنبية فردية
بالدوالر األمريكي كما في تاريخ التقرير كما يلي:

لاير سعودي
درهم إماراتي
دينار كويتي

 31ديسمبر 2020م
المبلغ بالدوالر
٪
األمريكي
77.38
13,810,078
12.92
2,305,016
9.70
1,730,514
100.00
17,845,608

 31ديسمبر 2019م
المبلغ بالدوالر
٪
األمريكي
76.52
13,967,336
13.39
2,444,762
10.09
1,840,980
100.00
18,253,078

مخاطر أسعار األسهم
مخاطر أسعار األسهم هي المخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق.
إن استثمارات الصندوق عرضة لمخاطر أسعار األسهم الناتجة عن عدم التأكد من األسعار المستقبلية .يقوم مدير
الصندوق بإدارة هذه المخاطر من خالل التنويع في محفظته االستثمارية من حيي التوزيع الجغرافي والتركيز
الصناعي.

تحليل الحساسية
يعرض الجدول أدناه األثر على صافي الموجودات العائدة على مالكي الوحدات ذات االنخفاض المحتمل بشكل معقول
في أسعار سوق األسهم الفردية بواقع  ٪10في تاريخ التقرير .يتم احتساب ذلك على أساس مقياس بيتا الخاص
بالصندوق التي يتم قياسها داخليًا بواسطة مدير الصندوق .يقوم مقياس "بيتا" باحتساب مدى استجابة سعر الصندوق
للتذبذب في مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لألسهم الخليجية .تتم التقديرات على أساس االستثمار الفردي .إن هذا
التحليل يفترض بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة وتحديدا ً مخاطر أسعار الفائدة وتحويل العمالت األجنبية.
 31ديسمبر
2020م

التأثير على صافي الموجودات بالدوالر األمريكي
صافي خسارة االستثمارات المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الربح
1,518,847
أو الخسارة
األثر على نسبة صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات
صافي خسارة االستثمارات المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الربح
٪8.90
أو الخسارة
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قد ينتج عن االرتفاع في أسعار سوق األسهم الفردية بواقع  ٪10أثر مسا ٍو ومعاكس للمبالغ المبينة أعاله.

مخاطر أسعار العموالت
تنشأ مخاطر أسعار العموالت من احتمالية تأثير التغيرات في معدالت العموالت على القيم العادلة أو التدفقات النقدية
المستقبلية لألدوات المالية .يراقب مدير الصندوق المراكز يوميا ً لضمان الحفاظ عليها ضمن حدود الفجوة المحددة،
إن وجدت .ليس لدى الصندوق موجودات أو مطلوبات مالية تحمل عمولة .لذلك ،ال يتعرض الصندوق لمخاطر أسعار
العمولة.

مخاطر التشغيل
مخاطر التشغيل هي مخاطر الخسارة المباشرة أو غير المباشرة الناتجة عن مجموعة متنوعة من األسباب المرتبطة
باإلجراءات والتكنولوجيا والبنية التحتية التي تدعم أنشطة الصندوق مع األدوات المالية سواء داخليا ً أو خارجيا ً لدى
مقدم الخدمة للصندوق ومن العوامل الخارجية غير مخاطر االئتمان والسوق والسيولة مثل تلك الناتجة عن المتطلبات
القانونية والتنظيمية والمعايير المتعارف عليها لسلوك إدارة االستثمار.
يهدف الصندوق إلى إدارة المخاطر التشغيلية لكي يحقق التوازن بين الحد من الخسائر واألضرار المالية التي تلحق
بسمعته وبين تحقيق هدفه االستثماري المتمثل في تحقيق عوائد لمالكي الوحدات.
إن المسؤولية الرئيسية إلعداد وتنفيذ الضوابط الرقابية على مخاطر العمليات تقع على عاتق فريق إدارة المخاطر.
يتم دعم هذه المس ؤولية عن طريق إعداد معايير عامة إلدارة مخاطر العمليات بحيي تشمل الضوابط واإلجراءات
لدى مقدمي الخدمة وإنشاء مستويات خدمة مع مقدمي الخدمة في المجاالت التالية:
-

-

توثيق الضوابط واإلجراءات الرقابية،
متطلبات لـ
• الفصل المناسب بين المهام بين مختلف الوظائف واألدوار والمسؤوليات؛
• مطابقة المعامالت ومراقبتها.
• التقييم الدوري لمخاطر العمليات التي يتم مواجهتها.
كفاية الضوابط واإلجراءات الرقابية لمواجهة المخاطر المحددة؛
االمتثال للمتطلبات التنظيمية والمتطلبات القانونية األخرى؛
وضع خطط طوارئ؛
التدريب والتطوير المهني؛
المعايير األخالقية ومعايير األعمال؛ و
تقليل المخاطر بما في ذلك التأمين إذا كان ذلك مجديًا

 .17القيمة العادلة لألدوات المالية
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.
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 .17القيم 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.
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.
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 ألدوات مماثلة.
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 حقوق الملكية التي يتم تداولها في سوق مالي 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.

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

االستثمارات

المستوى 1
17,065,696

 31ديسمبر 2019م
المستوى 3
المستوى 2

المستوى 1
استثمارات

 31ديسمبر 2020م
المستوى 3
المستوى 2
---

17,386,363
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اإلجمالي
17,065,696

اإلجمالي
17,386,363

صندوق صائب لألسهم الخليجية
صندوق استثماري مفتوح
إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م

(المبالغ بالدوالر األمريكي)

 .17القيم العادلة لألدوات المالية (يتبع)
خالل السنة ،لم يتم أي تحويل في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة للموجودات المالية المحتفظ بها بالقيمة العادلة.
تعتبر األدوات المالية األخرى مثل النقد وما في حكمه وتوزيعات أرباح مدينة وأتعاب اإلدارة المستحقة والمصروفات
المستحقة موجودات مالية ومطلوبات مالية قصيرة األجل تقارب قيمتها الدفترية القيمة العادلة ،بسبب طبيعة قصر
أجلها والجودة االئتمانية المرتفعة لألطراف األخرى.

 .18آخر يوم تقييم
إن آخر يوم تقييم للسنة كان في  31ديسمبر 2020م ( 31 :2019ديسمبر 2019م).

 .19األحداث بعد نهاية فترة التقرير
ال توجد أحداث الحقة لتاريخ قائمة المركز المالي تتطلب تعديالت أو إفصاح في القوائم المالية أو اإليضاحات المرفقة.

 .20اعتماد القوائم المالية
تم اعتماد هذه القوائم المالية ل صدار من قبل مدير الصندوق في  12شعبان 1442هـ (الموافق  25مارس 2021م).
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