
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 صندوق صائب لألسھم الخلیجیة 

 صندوق استثماري مفتوح
 (مدار من قبل شركة االستثمار لألوراق المالیة والوساطة)

 )غیر مدققة القوائم المالیة األولیة المختصرة (
 م ۲۰۲۱یونیو    ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  

 مع
 الحسابات المستقل لمالكي الوحداتتقریر مراجع  

 
 





 

۲ 
 

 صندوق صائب لألسھم الخلیجیة 
 صندوق استثماري مفتوح

 المركز المالي األولیة المختصرةقائمة 
 م۲۰۲۱یونیو   ۳۰كما في  

 (المبالغ بالدوالر األمریكي)
 

 
 إیضاحات

یونیو    ۳۰
 م۲۰۲۱

دیسمبر   ۳۱ 
 م۲۰۲۰

 )مدققة(  )غیر مدققة(  
 الموجودات

  
    

 ۸٦۸٬٦۱۳  ٤٦۲٬۳٦٦ ۹ نقد وما في حكمھ
 ۱۷٬۳۱۹  ۱۰٬٦٦۷  توزیعات أرباح مستحقة

 ۱۷٬۰٦٥٬٦۹٦  ۲۱٬۹۹۷٬۲۱۷ ۱۰ استثمارات
 ۱۷٬۹٥۱٬٦۲۸  ۲۲٬٤۷۰٬۲٥۰  إجمالي الموجودات

     
 المطلوبات

  
 

   
 ۳۰٬۳۳٦  ۳٦٬۹٥۹ ۱۲,  ۱۳ مستحقھأتعاب إدارة 

 ۱۷٬۳٥٤  ۱۰٬۰۷٦  مصروفات مستحقة
 ٤۷٬٦۹۰  ٤۷٬۰۳٥  إجمالي المطلوبات

     
 ۱۷٬۹۰۳٬۹۳۸  ۲۲٬٤۲۳٬۲۱٥ العائدة لمالكي الوحداتصافي الموجودات (حقوق الملكیة) 

     
 ٦۹٬٥۰٤  ٦۷٬۹۰٤  (بالعدد)وحدات مصدرة 

     
 ۲٥۷٫٦۰  ۳۳۰٫۲۲  (دوالر أمریكي) صافي الموجودات (حقوق الملكیة) العائدة لكل وحدة

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة.  ۱۸إلى  ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من  
 
 



 

۳ 
 

 صندوق صائب لألسھم الخلیجیة 
 صندوق استثماري مفتوح

 )غیر مدققة قائمة الدخل الشامل األولیة المختصرة (
 م۲۰۲۱یونیو   ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  

 بالدوالر األمریكي)(المبالغ  
 

 یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في     
 م۲۰۲۰  م۱۲۰۲  إیضاحات 

       اإلیرادات
      

 ۲٦٦٬٥۹٤  ۳۲۱٬٥۱٦   دخل توزیعات األرباح
 (۱٬۸۸۷٬۰۸۰)  ٤٬۹۰۹٬۳۳٦  ۱۱ من استثمارات، صافي (خسارة) /ربح 

 (۱٬٦۲۰٬٤۸٦)  ٥٬۲۳۰٬۸٥۲   (الخسارة) / إجمالي الربح
      

       المصروفات
      

 (۱۲۹٬۸٥۲)  (۱۷٤٬۲۷۸)  ۱۲,  ۱۳ أتعاب إدارة
 (۷٬۹٥٦)  (۷٬۹۳٤)   أتعاب حفظ

 (٥٤٬۸٥۹)  (۱۸٬۸۷۸)   مصروفات أخرى
 (۱۹۲٬٦٦۷)  (۲۰۱٬۰۹۰)   إجمالي المصروفات

      
 (۱٬۸۱۳٬۱٥۳)  ٥٬۰۲۹٬۷٦۲   الفترة (خسارة) /صافي ربح 

      
 --  --   الدخل الشامل اآلخر للفترة

      
 (۱٬۸۱۳٬۱٥۳)  ٥٬۰۲۹٬۷٦۲   للفترة  ةالشامل (الخسارة) /  إجمالي الدخل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة.  ۱۸إلى  ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من  
 

 



 

٤ 
 

 صندوق صائب لألسھم الخلیجیة 
 صندوق استثماري مفتوح

) المختصرة  األولیة  الملكیة) العائدة لمالكي الوحدات  (حقوق  الموجودات  في صافي   )غیر مدققةقائمة التغیرات 
 م۲۰۲۱یونیو   ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  

 (المبالغ بالدوالر األمریكي)
 

  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في   
 یونیو

 م۲۰۲۰  م۱۲۰۲ 
    

صافي قیمة الموجودات (حقوق الملكیة) العائدة لمالكي الوحدات في بدایة  
 ۱۸٬۲۰٦٬۸۱۲  ۱۷٬۹۰۳٬۹۳۸ الفترة

    
 (۱٬۸۱۳٬۱٥۳)  ٥٬۰۲۹٬۷٦۲ للفترة  ةالشامل  (الخسارة)  /  إجمالي الدخل

    
    اشتراكات واستردادات من قبل مالكي الوحدات:

 ۷۸٬۸٤٤  -- اشتراك في وحدات خالل الفترة
 (۱٬٦۷۸٬٥۲۸)  (٥۱۰٬٤۸٥) استرداد وحدات خالل الفترة

 (۱٬٥۹۹٬٦۸٤)  (٥۱۰٬٤۸٥) صافي االستردادات من قبل مالكي الوحدات
    

الملكیة) العائدة لمالكي الوحدات في نھایة صافي قیمة الموجودات (حقوق 
 ۱٤٬۷۹۳٬۹۷٥  ۲۲٬٤۲۳٬۲۱٥ الفترة

 
 (بالعدد)  معامالت الوحدات

 

  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في   
 یونیو

 م۲۰۲۰  م۱۲۰۲ 
    

 ۷۷٬۸۷٦  ٦۹٬٥۰٤ الوحدات في بدایة الفترة
    

 ۳۸۱  -- وحدات مصدرة خالل الفترة
 (۷٬۱۸۳)  (۱٬٦۰۰) خالل الفترةوحدات مستردة 

 (٦٬۸۰۲)  (۱٬٦۰۰) صافي النقص في الوحدات
    

 ۷۱٬۰۷٤  ٦۷٬۹۰٤ الوحدات في نھایة الفترة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة.  ۱۸إلى  ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من  



 

٥ 
 

 صندوق صائب لألسھم الخلیجیة 
 صندوق استثماري مفتوح

 )غیر مدققة قائمة التدفقات النقدیة األولیة المختصرة (
 م۲۰۲۱یونیو   ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  

 (المبالغ بالدوالر األمریكي)
 

 یونیو  ۳۰المنتھیة في  لفترة الستة أشھر   
 م۲۰۲۰  م۱۲۰۲ إیضاحات 

      التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة
 (۱٬۸۱۳٬۱٥۳)  ٥٬۰۲۹٬۷٦۲  الفترة(خسارة)    /  صافي ربح

     

     تسویات لـ:

 (۲٦٦٬٥۹٤)  (۳۲۱٬٥۱٦)  دخل توزیعات األرباح
 ۱٬۸۸۷٬۰۸۰  (٤٬۹۰۹٬۳۳٦) ۱۱ من استثمارات، صافيخسارة  )/ربح(
  (۲۰۱٬۰۹۰)  (۱۹۲٬٦٦۷) 

في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة:      التغیرات 

 ۱٬۹۷٦٬۳٦٦  (۲۲٬۱۸٥)  في استثمارات نقص   / (زیادة)
 (٤۰۹)  ٦٬٦۲۳  مستحقھفي أتعاب إدارة   (نقص)  / زیادة

 (۷٬۲۱۷)  (۷٬۲۷۸)  النقص في المصروفات المستحقة  
 ۱٬۷۷٦٬۰۷۳  (۲۲۳٬۹۳۰)  العملیات منالناتج   /  (المستخدم في)النقد 

 ۲۲٤٬۸٦٤  ۳۲۸٬۱٦۸  توزیعات أرباح مستلمة
 ۲٬۰۰۰٬۹۳۷  ۱۰٤٬۲۳۸  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغیلیة

     

      التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة

     
 ۷۸٬۸٤٤  --  المتحصل من إصدار وحدات

 (۱٬٦۷۸٬٥۲۸)  (٥۱۰٬٤۸٥)  المدفوع السترداد الوحدات
 (۱٬٥۹۹٬٦۸٤)  (٥۱۰٬٤۸٥)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمویلیة

     

 ٤۰۱٬۲٥۳  (٤۰٦٬۲٤۷)  الزیادة في النقد وما في حكمھ  /)  النقص(صافي  
     

 ۸٦٦٬۷۳۸  ۸٦۸٬٦۱۳  نقد وما في حكمھ في بدایة الفترة
     

في نھایة الفترة  ۱٬۲٦۷٬۹۹۱  ٤٦۲٬۳٦٦ ۹  نقد وما في حكمھ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة.  ۱۸إلى  ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من  
 
 



 

٦ 
 

 صندوق صائب لألسھم الخلیجیة 
 صندوق استثماري مفتوح

 )غیر مدققة المالیة األولیة المختصرة (إیضاحات حول القوائم  
 م۲۰۲۱یونیو   ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  

 (المبالغ بالدوالر األمریكي)
 

 عام  . ۱
 

شركة  بین  اتفاقیة  بموجب  أنشئ  مفتوح،  صندوق استثماري  ھو  الخلیجیة ("الصندوق")  لألسھم  صندوق صائب 
("مدیر   والوساطة  المالیة  لألوراق  المملوكة االستثمار  "شركة االستثمار كابیتال")، الشركة التابعة  أو  الصندوق" 

بدأ الصندوق عملیاتھ في  الوحدات").  والمستثمرین فیھ ("مالكي   ۲٤بالكامل للبنك السعودي لالستثمار ("البنك") 
 م.۲۰۰٤یولیو 

 
االستثمار المتنوع ألسواق  الصندوق مصمم للمستثمرین الراغبین في تنمیة رأس المال على المدى الطویل من خالل

األسھم الخلیجیة و العربیة والدول الخلیجیة األخرى والمنتجات المالیة. یعاد استثمار كل الدخل في الصندوق وینعكس 
 ذلك على سعر الوحدة.

 
والوساطة ("االستثمار كابیتال")   تعتبر الیة للصندوق. وشركة الریاض الم  مدیراً  شركة االستثمار لألوراق المالیة 

 صندوق.لامین حفظ ل
 

وفیما یتعلق بالتعامل مع حاملي الوحدات، یعتبر مدیر الصندوق أن الصندوق وحدة محاسبیة مستقلة. وبناءً على ذلك، 
 یقوم مدیر الصندوق بإعداد قوائم مالیة أولیة مختصرة منفصلة للصندوق.

 
 اللوائح النظامیة  . ۲

 
 ۱٤۲۷ذو الحجة    ۳یخضع الصندوق لالئحة صنادیق االستثمار ("الالئحة") الصادرة عن ھیئة السوق المالیة بتاریخ  

ھـ (الموافق   ۱٤۳۷شعبان    ۱٦م) والتعدیالت الالحقة لھا (" الالئحة المعدلة ") بتاریخ  ۲۰۰٦دیسمبر    ۲٤ھـ (الموافق 
) ۲۰۲۱مارس  ۱ھـ (الموافق  ۱٤٤۲رجب  ۱۷المعدلة") في  تم تعدیل الالئحة كذلك ("اللوائحم)، ۲۰۱٦مایو  ۲۳

بالتفصیل المتطلبات لجمیع الصنادیق داخل المملكة العربیة السعودیة والتي توضح  دخلت الالئحة المعدلة حیز  .، 
  .)۲۰۲۱مایو  ۱ھـ (الموافق   ۱٤٤۲رمضان  ۱۹التنفیذ اعتباًرا من  

  
 األساس المحاسبي . ۳

 
"التقریر المالي األولي" المعتمد في  ۳٤تم إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي   

المطبقة للوائح صنادیق االستثمار الصادرة من ھیئة السوق المالیة  المملكة العربیة السعودیة ولتتماشى مع األحكام 
المعلوما ومذكرة  الصندوق  وأحكام  تتضمن ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة كافة المعلومات  وشروط  و ت. ال 

السنویة  مدققةالمطلوبة في القوائم المالیة السنویة ویجب أن تتم قراءتھا جنباً إلى جنب مع القوائم المالیة الاالفصاحات 
 م.۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱للصندوق للسنة المنتھیة في  

 
 أسس القیاس . ٤

 
لمبدأ التكلفة التاریخیة باستثناء قیاس االستثمارات بالقیمة العادلة تم إعداد ھذه القوائ م المالیة األولیة المختصرة وفقاً 

وباستخدام مبدأ االستحقاق كأساس في المحاسبة ومبدأ االستمراریة.  من خالل الربح أو الخسارة، 
 

تشغیل محددة بوضوح وبالتالي ال یعرض  موجودات ومطلوبات متداولة وغیر متداولة بشكل  لیس لدى الصندوق دورة 
بترتیب درجة سیولتھا.  منفصل في قائمة المركز المالي. بدال من ذلك یتم عرض الموجودات والمطلوبات 

 
 عملة العرض والنشاط . ٥

 
یب جمیع یتم عرض ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة بالدوالر األمریكي الذي یمثل عملة النشاط للصندوق. تم تقر

 المعلومات المالیة المعروضة إلى أقرب دوالر أمریكي.
 
 

  



 

۷ 
 

 صندوق صائب لألسھم الخلیجیة 
 صندوق استثماري مفتوح

 )غیر مدققة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة (
 م۲۰۲۱یونیو   ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  

 (المبالغ بالدوالر األمریكي)
 

 األحكام والتقدیراتاستخدام   . ٦
 
تؤثر  والتقدیرات واالفتراضات التي  باستخدام األحكام  عند إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة قامت اإلدارة 
تختلف  والمصروفات. قد  واإلیرادات  والمطلوبات  تطبیق السیاسات المحاسبیة وعلى المبالغ المبینة للموجودات  في 

 ھذه التقدیرات.النتائج الفعلیة عن 
 

 تتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات المتعلقة بھا على أساس مستمر. یتم إثبات التعدیالت على التقدیرات بأثر الحق.
 

 السیاسات المحاسبیة الھامة  . ۷
 
والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة والمستخدمة عند إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة  تتماشى السیاسات 

 م.۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱مع تلك المستخدمة عند إعداد القوائم المالیة السنویة للسنة المنتھیة في  
 

 الجدیدة  المعاییر . ۸
 

والتعدیالت علیھا، المعاییر الدولیة للتقریر المالي   )أ تفسیرات المعاییر الدولیة للتقریر المالي  وتفسیرات لجنة  الجدیدة 
 المطبقة بواسطة الصندوق

والتغییرات على المعاییر الحالیة التي صدرت عن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة  إن المعاییر الجدیدة والتعدیالت 
 تطبیقھا بواسطة الصندوق، حیثما ینطبق ذلك: م وعلیھ تم۲۰۲۱ینایر   ۱ساریة المفعول اعتباراً من  

 
البیانالمعیار / التعدیالت

  
 ٤و   ۷و   ۹تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي  

 ۳۹ ومعیار المحاسبة الدولي ۱٦و 
 ة المرحلة الثانی-  تصحیح المؤشر المرجعي لمعدل الفائدة

 

یكن   تطبیقھا على الصندوق لم  والتفسیرات الواجب  لھا أي تأثر جوھري على ھذه القوائم إن تطبیق المعاییر المعدلة 
 المالیة األولیة المختصرة.

 
ولكنھا غیر ساریة المفعول بعد  )ب  المعاییر الصادرة 

ولكنھا غیر ساریة المفعول بعد وذلك حتى تاریخ إصدار القوائم المالیة األولیة المختصرة  فیما یلي المعاییر الصادرة 
 المعاییر عندما تصبح ساریة المفعول.للصندوق. ویعتزم الصندوق تطبیق ھذه  

 
 التفسیر  المعیار/

 
 

 البیان

یسري مفعولھا اعتباراً من  
  الفترات التي تبدأ في أو بعد

 التاریخ التالي
   

 م۲۲۲۰ینایر  ۱ العقود المرھقة: تكلفة إتمام العقد ۳۷تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي
   

 و ۱ للتقریر المالي  معیار الدوليالتعدیالت على 
 ۹  للتقریر المالي  معیار الدوليال

السنویة على معاییر   التحسینات 
 ۲۰۲۰-۲۰۱۸  التقریر المالي

 م۲۰۲۲ینایر  ۱

   
 ۱٦  الدوليتعدیالت على معیار المحاسبة  

 
 

الممتلكات واآلالت والمعدات:  
 المتحصالت قبل االستخدام المقصود

 م۲۰۲۲ینایر  ۱

 م۲۰۲۲ینایر  ۱ إشارة إلى اإلطار المفاھیمي ۳  للتقریر المالي  معیار الدوليالتعدیالت على 
   

تصنیف الخصوم على أنھا متداولة أو    ۱  الدولي  تعدیالت على معیار المحاسبة
 غیر متداولة

 م۲۰۲۳ ینایر ۱

   
 م۲۰۲۳ ینایر ۱ عقود التأمین ۱۷المعیار الدولي للتقریر المالي  

   
 



 

۸ 
 

 صندوق صائب لألسھم الخلیجیة 
 صندوق استثماري مفتوح

 )غیر مدققة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة (
 م۲۰۲۱یونیو   ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  

 (المبالغ بالدوالر األمریكي)
 

 (تتمة)  الجدیدة  المعاییر     . ۸
 

 
 التفسیر  المعیار/

 
 

 البیان

اعتباراً من  یسري مفعولھا  
  الفترات التي تبدأ في أو بعد

 التاریخ التالي
   

 م۲۰۲۳ ینایر ۱ تعریف التقدیر المحاسبي ۸  الدولي  تعدیالت على معیار المحاسبة
   

معیار  وال  ۱تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي  
 ۲  للتقریر المالي  الدولي

 م۲۰۲۳ ینایر ۱ اإلفصاح عن السیاسات المحاسبیة

   
تعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

 ۲۸ومعیار المحاسبة الدولي  ۱۰
بیع أو المساھمة في األصول بین  
المستثمر والشریك أو المشروع  

 المشترك

  متاح للتطبیق االختیاري

 
 

 النقد وما في حكمھ  . ۹
یونیو    ۳۰   

 م۱۲۰۲
دیسمبر   ۳۱ 

 م۲۰۲۰
 ۳۳٥٬۸۳۳  ۲۱٬٥٥۱   نقد في حساب التداول

 ٥۳۲٬۷۸۰  ٤٤۰٬۸۱٥   نقد لدى أمین حفظ
   ٤٦۲٬۳٦٦  ۸٦۸٬٦۱۳ 

 االستثمارات     . ۱۰
 :أسھم

  
یونیو    ۳۰

 م۲۱۲۰
دیسمبر   ۳۱ 

       م۲۰۲۰
 ۱۷٬۰٦٥٬٦۹٦  ۲۱٬۹۹۷٬۲۱۷   القیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 
 المدرجة في مختلف القطاعات:یلخص الجدول التالي تعرض الصندوق لسندات األسھم 

 
 م۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱  م۲۰۲۱یونیو    ۳۰ 

 القیمة العادلة  التكلفة  القیمة العادلة  التكلفة قطاع الصناعة
        

 ٦٬۸۳٤٬۳۱٤  ۷٬۳٥۲٬٦۳٥  ۱۰٬۱٦٥٬٤۱۱  ۸٬۱۸۷٬۰۷۹ القطاع المالي
 ۳٬۲٦٤٬۸۲۰  ۲٬۸۷۲٬۹۲۸  ٤٬۹٥۳٬٥۸٥  ۳٬۷۷٤٬۳۱٦ المواد األساسیة

 ۱٬۳۱۰٬۱٤۱  ۱٬۳٥۹٬۷۷۹  ۱٬۷۲۸٬۰٦۸  ۱٬٥٦۳٬۳٤۸ العقارات
 ۸٥۷٬۹۹۹  ٦۹۳٬٦۷۳  ۱٬۲۳۷٬۸۳۸  ۸۹٦٬۸٥٦ الرعایة الصحیة

 ۷۰٤٬۱۲۲  ۷۰۹٬۱٥۱  ۱٬۲۲٥٬۱۰٤  ۱٬۰۳٦٬۱٤۸ الطاقة
 ٤۳۱٬۳۳٥  ۳۱۷٬۹۳۲  ٥۸٤٬٤٤۸  ٥۲۳٬۱۰۳ الخدمات
 ۳۱۳٬۸۸۳  ۲٤۲٬۰۹۱  ٤۸۱٬۱٤۹  ٤٤٤٬٦٦٥ صناعات

 ۱٬۱۲٥٬٤٥٥  ۹٦٦٬۸٤٥  ٤۳۰٬٦٤۱  ٤۲۳٬٤۰۳ السلع االستھالكیة األساسیة
 ۳۹۸٬٦۱٤  ۳۳۱٬۲۰۲  ٤۲۷٬۷۸۸  ٤۸۰٬٤۳۹ النقل

 ٤۸۰٬٤۳٥  ۳۹۱٬٥۸۸  ٤۲٦٬٤٦۱  ۳۹۸٬۸۹۱ خدمات االتصالت
  غیر  السلع االستھالكیة

 األساسیة
۳٤۰٬٦۷۰  ۳۳٦٬۷۲٤  ۱٬۰۰۷٬۰۰۱  ۱٬۳٤٤٬٥۷۸ 

 ۱۸٬۰٦۸٬۹۱۸  ۲۱٬۹۹۷٬۲۱۷  ۱٦٬۲٤٤٬۸۲٥  ۱۷٬۰٦٥٬٦۹٦ 
 

 
 

 



 

۹ 
 

 صندوق صائب لألسھم الخلیجیة   
 صندوق استثماري مفتوح

 )غیر مدققة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة (
 م۲۰۲۱یونیو   ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  

 (المبالغ بالدوالر األمریكي)
 ستثمارات (تتمة)اال . ۱۰

 الجغرافي لالستثمارات كما في تاریخ قائمة المركز المالي ھو كما یلي:إن التعرض 
 

 م۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱  م۲۰۲۱یونیو    ۳۰ 
    

 القیمة العادلة التكلفة  القیمة العادلة التكلفة 
      

 ۱۳٬۳٦٥٬۹۹۸ ۱۲٬۱۸۰٬٦۸۷  ۱۷٬۷۱۷٬٥۰۷ ۱٤٬۲۰۲٬۷۱۳ المملكة العربیة السعودیة
 ۲٬۲٤۳٬٥۹۲ ۲٬٤٦۲٬۱۰۲  ۲٬۳٦۷٬٥۰۷ ۲٬۰٥۱٬۳۹۰ المتحدةاإلمارات العربیة  

 ۱٬٤٥٦٬۱۰٦ ۱٬٦۰۲٬۰۳٦  ۱٬۹۱۲٬۲۰۳ ۱٬۸۱٤٬۸۱٥ الكویت
 ۱۸٬۰٦۸٬۹۱۸ ۲۱٬۹۹۷٬۲۱۷  ۱٦٬۲٤٤٬۸۲٥ ۱۷٬۰٦٥٬٦۹٦ 

 
 من استثمارات، صافي)  (خسارة /  ربح . ۱۱

 
 

 لفترة الستة أشھر 
 یونیو  ۳۰المنتھیة في  

 م۲۰۲۰  م۱۲۰۲  
     

 ۲۰٬۹۷٥  ۹۸۱٬۰۳۷  محققة، صافيأرباح  
 (۱٬۹۰۸٬۰٥٥)  ۳٬۹۲۸٬۲۹۹  خسائر) غیر محققة، صافي(  /أرباح

  ٤٬۹۰۹٬۳۳٦  (۱٬۸۸۷٬۰۸۰) 
 أتعاب إدارة   . ۱۲

 
وأحكام الصندوق ، یدفع الصندوق رسوًما إداریة إلى مدیر الصندوق تعادل            ٪ سنویًا من صافي ۱٫۷٥وفقًا لشروط 

باإلضافة إلى ذلك ، یتم سداد المصاریف اإلداریة التي یدفعھا مدیر الصندوق نیابة  .تاریخ تقییمقیمة األصول في كل  
 .عن الصندوق من قبل الصندوق

 
 المعامالت مع األطراف ذات العالقة  . ۱۳

 
تشتمل األطراف ذات العالقة بالصندوق على مدیر الصندوق ومجلس إدارة الصندوق والبنك والصنادیق األخرى المدارة  

 بواسطة مدیر الصندوق.  یتعامل الصندوق خالل السیاق االعتیادي ألنشطتھ مع أطرافھ ذات العالقة.  
 

لیة المختصرة، فإن المعامالت مع األطراف ذات العالقة إضافة إلى المعامالت المفصح عنھا في ھذه القوائم المالیة األو 
 لنھایة الفترة واألرصدة كما في نھایة الفترة الناتجة عن ھذه المعامالت ھي كما یلي:

 
 المعامالت مع األطراف ذات العالقة:

لفترة الستة أشھر المنتھیة    
 یونیو  ۳۰في  

 م۲۰۲۰ م۲۰۲۱ المعاملةطبیعة  طبیعة العالقة الطرف ذو العالقة
     
 ۱۲۹٬۸٥۲ ۱۷٤٬۲۷۸ أتعاب إدارة مدیر الصندوق شركة االستثمار كابیتال

تكالیف معامالت أوراق   
 ۱۷٬۰۹٤ ۱٥٬٦٥۸ المالیة

     
 ۸۷٥ ۳۸۷ مكافآت مجلس إدارة   مجلس إدارة الصندوق مجلس إدارة الصندوق

 
 
 
 
 



 

۱۰ 
 

 صندوق صائب لألسھم الخلیجیة 
 استثماري مفتوحصندوق  

 )غیر مدققة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة (
 م۲۰۲۱یونیو   ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  

 (المبالغ بالدوالر األمریكي)
 

 (تتمة) المعامالت مع األطراف ذات العالقة  . ۱۳
 

 األرصدة مع األطراف ذات العالقة:

 طبیعة األرصدة طبیعة العالقة الطرف ذو العالقة
یونیو    ۳۰

 م۱۲۰۲
دیسمبر   ۳۱
 م۲۰۲۰

     
شركة االستثمار 

 كابیتال
 ۳۳٥٬۸۳۳ ۱۲۱٬٥٥ نقد في حساب التداول مدیر الصندوق

 ۳۰٬۳۳٦ ۳٦٬۹٥۹ اتعاب ادارة  
     

  مستحقة مصروفات  
 ۱٥٬۷۳۳ ۸٬٥۲۷ )۱۲(ایضاح 

 
 القیمة العادلة لألدوات المالیة  . ۱٤

 
 العادلةقیاس القیمة 

 یقوم الصندوق بقیاس بعض األدوات المالیة بالقیمة العادلة في تاریخ كل قائمة مركز مالي.
 

القیمة العادلة ھي القیمة الذي سیتم استالمھا مقابل بیع أصل ما أو دفعھا مقابل تحویل التزام ما بموجب معاملة منتظمة  
یحدد   بتاریخ القیاس.  بیع األصل أو تحویل تتم بین المشاركین في السوق  أن معاملة  بافتراض  قیاس القیمة العادلة 

 االلتزام ستتم إما:
 

 في السوق الرئیسیة لألصل أو االلتزام، أو  -
 في غیر السوق الرئیسیة، أي في السوق األكثر مالءمة لألصل أو االلتزام.  -

 
 

 نماذج التقییم
تستند القیمة العادلة لألدوات المالیة التي یتم تداولھا في سوق نشطة على األسعار التي یتم الحصول علیھا مباشرة من 

ط یقدم األسعار المتداولة غیر المعدلة من سوق أسعار الصرف التي یتم من خاللھا تداول األدوات أو من خالل وسی
 نشط ألدوات مماثلة. 

 
وذات شفافیة أسعار ضئیلة، فإن القیمة العادلة تكون أقل موضوعیة  تداولھا  وبالنسبة لألدوات المالیة التي من النادر 

اضات التسعیر والمخاطر وتتطلب درجات متفاوتة من األحكام بناءً على السیولة وعدم التأكد من عوامل السوق وافتر
 األخرى التي تؤثر على أداة معینة.

 
والذي یعكس أھمیة المدخالت المستخدمة  باستخدام التسلسل الھرمي للقیمة العادلة أدناه  یقیس الصندوق القیم العادلة 

 في إجراء القیاس.
 

 المماثلة.: مدخالت متداولة (غیر المعدلة) في أسواق نشطة لألدوات ۱المستوى 
 

المستوى  ۲المستوى   المدرجة في  المتداولة  مدخالت بخالف األسعار  مباشرة   ۱:  بصورة  یمكن مالحظتھا  والتي 
(األسعار) أو بصورة غیر مباشرة (مشتقة من األسعار). تشتمل ھذه الفئة على أدوات مقیمة باستخدام: أسعار السوق 

األسعار المتداولة ألدوات مماثلة أو متشابھة في األسواق التي یتم   المتداولة في األسواق النشطة ألدوات مماثلة، أو 
اعتبارھا على أنھا أقل من نشطة، أو طرق تقییم أخرى التي یمكن مالحظة جمیع مدخالتھا الھامة بصورة مباشرة أو 

 غیر مباشرة من البیانات السوقیة.
 

فة األدوات ذات طرق التقییم التي تشتمل على مدخالت  : مدخالت غیر قابلة للمالحظة. تتضمن ھذه الفئة كا۳المستوى  
ال تستند على بیانات قابلة للمالحظة، كما أن المدخالت غیر القابلة للمالحظة ذات أثر ھام على تقییم األداة. تتضمن  

تم تقییمھا بناءً على األسعار المتداولة ألدوات مماثلة والتي تتطلب تعدیالت أو افتراض ات غیر قابلة ھذه الفئة أدوات 
بین األدوات.  للمالحظة الھامة لتعكس الفروقات 

 



 

۱۱ 
 

 
 صندوق صائب لألسھم الخلیجیة 

 صندوق استثماري مفتوح
 )غیر مدققة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة (

 م۲۰۲۱یونیو   ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  
 (المبالغ بالدوالر األمریكي)

 
 )تتمة العادلة لألدوات المالیة (القیم   . ۱٤

 
یقوم الصندوق بتقییم سندات األسھم التي یتم تداولھا في سوق مالي معتمد بآخر أسعارھا المسجلة. بالقدر الذي یتم فیھ 

تطبیق تعدیالت التقییم، یتم تصنیفھا ضمن المستوى  بنشاط وعدم  من التسلسل الھرمي للقیمة   ۱تداول سندات األسھم 
للتسلسل الھرمي للقیمة  ۱العادلة؛ وبالتالي تم تصنیف موجودات الصندوق المسجلة بالقیمة العادلة بناءً على المستوى  

 العادلة.
یعرض الجدول التالي األدوات المالیة التي یتم قیاسھا بقیمتھا العادلة كما في تاریخ التقریر استنادا إلى التسلسل الھرمي 

 للقیمة العادلة:
 

 م۲۰۲۱یونیو    ۳۰ 
 اإلجمالي  ۳المستوى    ۲المستوى    ۱المستوى   
        

 ۲۱٬۹۹۷٬۲۱۷  --  --  ۲۱٬۹۹۷٬۲۱۷ االستثمارات
 

 م۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱ 
 اإلجمالي  ۳المستوى   ۲المستوى   ۱المستوى  
        

 ۱۷٬۰٦٥٬٦۹٦  --  --  ۱۷٬۰٦٥٬٦۹٦ االستثمارات
 

 تحویل في التسلسل الھرمي للقیمة العادلة.خالل الفترة، لم یتم أي 
 

 
المستحقة  اإلدارة  وأتعاب  المستحقة  األرباح  وتوزیعات  حكمھ  في  وما  مثل النقد  األخرى  المالیة  األدوات  تعتبر 
المستحقة موجودات مالیة ومطلوبات مالیة قصیرة األجل تقارب قیمتھا الدفتریة القیمة العادلة، بسبب  والمصروفات 

االئتمانیة المرتفعة لألطراف األخرى.  طبیعة قصر أجلھا والجودة 
 

 آخر یوم تقییم  . ۱٥
 

 م).۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱م:  ۲۰۲۰م (۲۰۲۱یونیو  ۳۰إن آخر یوم تقییم للفترة كان في  
 

 فیروس كورونا جائحة  . ۱٦
 

تزال جائحة فیروس كورونا ("كوفید تعطل األسواق العالمیة حیث أن العدید من  ۱۹-ما  المناطق الجغرافیة تشھد ") 
من خالل إجراءات  تفشي الفیروس  من أنھا كانت قد سیطرت سابقاً على  متعددة من العدوى على الرغم  موجات 
تفشي الفیروس  ومع ذلك، فقد تمكنت حكومة المملكة العربیة السعودیة من السیطرة بنجاح على  احترازیة صارمة. 

 حتى اآلن.
ضع الحالي من خالل مراجعة استراتیجیة االستثمار لدیھ وممارسات إدارة المخاطر یواصل مدیر الصندوق تقییم الو 

 على عملیاتھا االعتیادیة وأدائھا المالي.  ۱۹-األخرى إلدارة مدى تأثیر تفشي جائحة كوفید
 

 األحداث بعد نھایة فترة التقریر . ۱۷
 

تتطلب   تعدیالت أو إفصاح في القوائم المالیة األولیة المختصرة أو ال توجد أحداث الحقة لتاریخ قائمة المركز المالي 
 اإلیضاحات المرفقة.

 
 اعتماد القوائم المالیة األولیة المختصرة . ۱۸

 
أغسطس  ۱٦ھـ الموافق ۱٤٤۳محرم  ۸  فيتم اعتماد ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة من قبل مدیر الصندوق   

 م.۲۰۲۱
 




