
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 صندوق االستثمار كابيتال للشركات السعودية 
 ("صندوق صائب للشركات السعودية سابقاً") 

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

 
 القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة) 

 م٢٠٢٢يونيو  ٣٠الستة أشهر المنتهية في  لفترة 
 مع

 تقرير مراجع الحسابات المستقل لمالكي الوحدات
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
 





 

٢ 

    صندوق االستثمار كابيتال للشركات السعودية
 ("صندوق صائب للشركات السعودية سابقاً") 

 صندوق استثمار مفتوح 
 قائمة المركز المالي األولية المختصرة

 م ٢٠٢٢يونيو  ٣٠كما في 
 (المبالغ بالريال السعودي)

 

 إيضاحات 
  يونيو   ٣٠

 م ٢٠٢٢
ديسمبر  ٣١ 

 م٢٠٢١
 (مراجعة)   (غير مراجعة)   

        الموجودات
     

 ١٠٬٢٥٣٬٦٥٠  ١٧٬٧٠٩٬٣٥٥ ٩ حكمهنقد وما في 
 ١٠٧٬٤١٤٬٤٧٠  ١٤٤٬٦٩١٬٥١٥ ١٠ استثمارات

 ١٬٣٦٩٬٣٥٠  --   موجودات أخرى
 ١١٩٬٠٣٧٬٤٧٠  ١٦٢٬٤٠٠٬٨٧٠  إجمالي الموجودات

 
    

     المطلوبات
     

 ١٩٤٬٨٠٢  ٢٧٦٬٠٧٢ ١٣و  ١٢ أتعاب إدارة دائنة
 ٩٣٬٥٠٨  ٥٠٬٥٤٧  مصروفات مستحقة 
 ٢٨٨٬٣١٠  ٣٢٦٬٦١٩  إجمالي المطلوبات

 
    

 ١١٨٬٧٤٩٬١٦٠ ١٦٢٬٠٧٤٬٢٥١ صافي الموجودات (حقوق الملكية) العائدة لمالكي الوحدات

 
    

 ٤٩٧٬٤٩٢  ٦٥٧٬٦٤٣  (بالعدد)وحدات مصدرة  
    

 ٢٣٨٫٧٠  ٢٤٦٫٤٥  (لایر سعودي)صافي الموجودات (حقوق الملكية) العائدة لكل وحدة 
     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية المختصرة. ١٧إلى  ١تعتبر اإليضاحات المرفقة من 



 

٣ 

  صندوق االستثمار كابيتال للشركات السعودية
  للشركات السعودية سابقاً")("صندوق صائب 

 صندوق استثمار مفتوح 
 قائمة الدخل الشامل األولية المختصرة (غير مراجعة) 

 م ٢٠٢٢يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 
  (المبالغ بالريال السعودي)

 

   
  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 يونيو 
   م٢٠٢١  م ٢٠٢٢  إيضاحات 

  اإليرادات 
     

      
 ٨٦٢٬٢٣٠  ١٬٦٨١٬٦٧٠   دخل توزيعات أرباح 

 ٢٩٬٠٦٧٬٢٦٧  ١٬٢٢٤٬٣٣٧  ١١ ربح من استثمارات، صافي 
 ٢٩٬٩٢٩٬٤٩٧  ٢٬٩٠٦٬٠٠٧   إجمالي الربح

      
  المصروفات

     
      

 )٨٢٨٬٧٣٥( )١٬٤٦٥٬٧٣٤(  ١٣و  ١٢ أتعاب إدارة 
 )٣٦٬٢٢٢(  )٨٤٬٦٧٧(   أتعاب حفظ 

 )٣٢٤٬٨٩٠(  ) ٤٢٠٬٦٩٧(   مصروفات أخرى
 )١٬١٨٩٬٨٤٧( )١٬٩٧١٬١٠٨(   إجمالي المصروفات

      
 ٢٨٬٧٣٩٬٦٥٠  ٩٣٤٬٨٩٩   صافي ربح الفترة 

      
 --   --    الدخل الشامل اآلخر للفترة

      
 ٢٨٬٧٣٩٬٦٥٠  ٩٣٤٬٨٩٩   إجمالي الدخل الشامل للفترة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية المختصرة. ١٧إلى  ١اإليضاحات المرفقة من تعتبر 



 

٤ 

  صندوق االستثمار كابيتال للشركات السعودية  
 ("صندوق صائب للشركات السعودية سابقاً") 

 صندوق استثمار مفتوح 
  قائمة التغيرات في صافي الموجودات (حقوق الملكية) العائدة لمالكي الوحدات األولية المختصرة 

  (غير مراجعة)
 م ٢٠٢٢يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 (المبالغ بالريال السعودي)
 

 يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في   
 م٢٠٢١  م ٢٠٢٢ 

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

 ١٠١٬٣٤٧٬٤٦٢  ١١٨٬٧٤٩٬١٦٠ الفترة 
    

 ٢٨٬٧٣٩٬٦٥٠  ٩٣٤٬٨٩٩ إجمالي الدخل الشامل للفترة 
    

    اشتراكات واستردادات من قبل مالكي الوحدات:
   ٧٬٣٧٣٬٦٩٥   ٧٤٬٩٥٩٬٤٦٩ مساهمات من قبل مالكي الوحدات
)٣٣٬١٥٦٬٩٨٦(   )٣٢٬٥٦٩٬٢٧٧( استردادات من قبل مالكي الوحدات

)٢٥٬٧٨٣٬٢٩١(   ٤٢٬٣٩٠٬١٩٢ صافي اشتراكات / (استردادات) من قبل مالكي الوحدات 
    

 ١٠٤٬٣٠٣٬٨٢١  ١٦٢٬٠٧٤٬٢٥١ صافي قيمة الموجودات (حقوق الملكية) العائدة لمالكي الوحدات في نهاية الفترة
 

 (بالعدد) معامالت الوحدات
 

 يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في   
 م٢٠٢١  م ٢٠٢٢ 
    

 ٦١٩٬٧٣١  ٤٩٧٬٤٩٢ الوحدات في بداية الفترة
    

   ٤٠٬٠٥٢   ٢٨١٬٧٥٨ وحدات مصدرة خالل الفترة 
 )١٩١٬٧٩٧(   ) ١٢١٬٦٠٧( وحدات مستردة خالل الفترة 

 )١٥١٬٧٤٥(   ١٦٠٬١٥١ في الوحدات  )النقص( / الزيادة صافي
    

 ٤٦٧٬٩٨٦  ٦٥٧٬٦٤٣ الوحدات في نهاية الفترة
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية المختصرة. ١٧إلى  ١تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
  



 

٥ 

  للشركات السعودية   صندوق االستثمار كابيتال
 ("صندوق صائب للشركات السعودية سابقاً") 

 صندوق استثمار مفتوح 
 قائمة التدفقات النقدية األولية المختصرة (غير مراجعة) 

 م ٢٠٢٢يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 (المبالغ بالريال السعودي)

 
 يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في    
 م٢٠٢١  م ٢٠٢٢ إيضاحات 
     

       التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
     

 ٢٨٬٧٣٩٬٦٥٠  ٩٣٤٬٨٩٩  صافي ربح الفترة
     

     تسويات لـ:
 )٨٦٢٬٢٣٠(  )١٬٦٨١٬٦٧٠(  دخل توزيعات أرباح 

  )٢٧٬٨٧٧٬٤٢٠  ) ٧٤٦٬٧٧١ 
     التشغيلية: التغيرات في الموجودات والمطلوبات 

 )٥٬٠٢١٬٨١٣( )٣٧٬٢٧٧٬٠٤٥(  زيادة في االستثمارات
 --   ١٬٣٦٩٬٣٥٠  نقص في موجودات أخرى

 ٨٦٬٥١٨  ٨١٬٢٧٠  زيادة في أتعاب اإلدارة الدائنة 
 )٤٤٬٦٣٨(  )٤٢٬٩٦١(  نقص في المصروفات المستحقة 

 ٢٢٬٨٩٧٬٤٨٧ )٣٦٬٦١٦٬١٥٧(  النقد (المستخدم في)/الناتج من العمليات
 ٩٣٤٬٧٣٠  ١٬٦٨١٬٦٧٠  توزيعات أرباح مستلمة

 ٢٣٬٨٣٢٬٢١٧ )٣٤٬٩٣٤٬٤٨٧(  صافي النقد (المستخدم في)/الناتج من األنشطة التشغيلية
     

     التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 
     

 ٧٬٣٧٣٬٦٩٥  ٧٤٬٩٥٩٬٤٦٩  مساهمات من قبل مالكي الوحدات
 )٣٣٬١٥٦٬٩٨٦( )٣٢٬٥٦٩٬٢٧٧(  استردادات من قبل مالكي الوحدات

 )٢٥٬٧٨٣٬٢٩١(  ٤٢٬٣٩٠٬١٩٢  صافي النقد الناتج من/(المستخدم في) األنشطة التمويلية 
     

 )١٬٩٥١٬٠٧٤(  ٧٬٤٥٥٬٧٠٥  صافي الزيادة/ (النقص) في نقد وما في حكمه
     

 ٦٬٨٤٣٬٩٥٦  ١٠٬٢٥٣٬٦٥٠  بداية الفترةنقد وما في حكمه في 
     

 ٤٬٨٩٢٬٨٨٢  ١٧٬٧٠٩٬٣٥٥ ٩  نقد وما في حكمه في نهاية الفترةال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية المختصرة. ١٧إلى  ١تعتبر اإليضاحات المرفقة من 



  صندوق االستثمار كابيتال للشركات السعودية  
 ("صندوق صائب للشركات السعودية سابقاً") 

 صندوق استثمار مفتوح   
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة) 

 م ٢٠٢٢يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 (المبالغ بالريال السعودي)

 

٦ 

 عام .١
 

كابيتال االستثمار  هو    صندوق  ("الصندوق")  سابقاً")  السعودية  للشركات  صائب  ("صندوق  السعودية  للشركات 
صندوق استثمار مفتوح، تم تأسيسه بموجب اتفاقية بين شركة االستثمار لألوراق المالية والوساطة ("شركة االستثمار  

لالست السعودي  للبنك  بالكامل  المملوكة  التابعة  والشركة  الصندوق")  مدير  أو  والمستثمرين كابيتال  ("البنك")  ثمار 
  م.٢٠٠٥أبريل  ٢٣("مالكي الوحدات"). بدأ الصندوق عملياته بتاريخ 

  
إلى صندوق االستثمار كابيتال للشركات صندوق صائب للشركات السعودية    ير اسم الصندوق من  يتغ  تم  خالل الفترة،

  السعودية
 

تثمرين من خالل االستثمار المتنوع في األسهم السعودية يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال على المدى الطويل للمس
المدرجة المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية والمنتجات المالية. يعاد استثمار كل الدخل في الصندوق وينعكس ذلك على 

 صافي الموجودات (حقوق الملكية) العائدة إلى كل وحدة. 
 

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

وفيما يتعلق بالتعامل مع مالكي الوحدات، يعتبر مدير الصندوق أن الصندوق وحدة محاسبية مستقلة. وبناًء على ذلك، 
 يقوم مدير الصندوق بإعداد قوائم مالية أولية مختصرة منفصلة للصندوق. 

 
 اللوائح النظامية .٢

 
هـ ١٤٢٧ذو الحجة    ٣صناديق االستثمار ("الالئحة") الصادرة عن هيئة السوق المالية بتاريخ  يخضع الصندوق لالئحة  

 ٢٣هـ (الموافق  ١٤٣٧شعبان    ١٦م) والتعديالت الالحقة لها ("الالئحة المعدلة") بتاريخ  ٢٠٠٦ديسمبر    ٢٤(الموافق  
م) والتي  ٢٠٢١مارس    ١هـ (الموافق  ١٤٤٢رجب    ١٧م). كما تم تعديل الالئحة ("الالئحة المعدلة") في  ٢٠١٦مايو  

تنص على المتطلبات التي يتعين على جميع الصناديق في المملكة العربية السعودية اتباعها. يسري مفعول الالئحة 
 م). ٢٠٢١مايو  ١هـ (الموافق ١٤٤٢رمضان  ١٩المعدلة اعتباراً من 

 
 األساس المحاسبي .٣

 
"التقرير المالي األولي" المعتمد في   ٣٤تم إعداد هذه القوائم المالية األولية المختصرة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي   

المملكة العربية السعودية ولتتماشى مع األحكام المطبقة للوائح صناديق االستثمار الصادرة من هيئة السوق المالية 
المعلوما ومذكرة  الصندوق  وأحكام  المعلومات وشروط  كافة  المختصرة  األولية  المالية  القوائم  هذه  تتضمن  ال  ت. 

إلى جنب مع القوائم المالية المراجعة  واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية ويجب أن تتم قراءتها جنباً 
 م.٢٠٢١ديسمبر  ٣١السنوية للصندوق للسنة المنتهية في 

 
 أسس القياس  .٤

 
القوائم المالية األولية المختصرة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء قياس االستثمارات بالقيمة العادلة تم إعداد هذه  

 باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي ومفهوم االستمرارية.
 

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

 
 عملة العرض والنشاط .٥

 
يتم عرض هذه القوائم المالية األولية المختصرة بالريال السعودي الذي يمثل عملة النشاط للصندوق. تم تقريب كافة  

 يذكر خالف ذلك. المبالغ ألقرب لایر سعودي ما لم 



  صندوق االستثمار كابيتال للشركات السعودية  
 ("صندوق صائب للشركات السعودية سابقاً") 

 صندوق استثمار مفتوح   
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة) 

 م ٢٠٢٢يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 (المبالغ بالريال السعودي)

 

٧ 

 استخدام األحكام والتقديرات .٦
 
تطبيق  في  تؤثر  التي  والتقديرات  األحكام  باستخدام  اإلدارة  قامت  المختصرة  األولية  المالية  القوائم  هذه  إعداد  عند 
ية السياسات المحاسبية وعلى المبالغ المبينة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعل

 عن هذه التقديرات.
 

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

 السياسات المحاسبية الهامة .٧
 

األولية المختصرة تتماشى السياسات والتقديرات واالفتراضات المحاسبية والمستخدمة عند إعداد هذه القوائم المالية  
 م.٢٠٢١ديسمبر  ٣١مع تلك المستخدمة عند إعداد القوائم المالية المراجعة السنوية للسنة المنتهية في 

 
 المعايير الجديدة .٨

 

المطبقة   )أ عليها  والتعديالت  المالي  للتقرير  الدولية  المعايير  لجنة  وتفسيرات  الجديدة  المالي  للتقرير  الدولية  المعايير 
 بواسطة الصندوق

 
إن المعايير الجديدة والتعديالت والتغييرات على المعايير الحالية التي صدرت عن مجلس معايير المحاسبة الدولية 

 م وعليه تم تطبيقها بواسطة الصندوق، حيثما ينطبق ذلك:٢٠٢٢يناير  ١سارية المفعول اعتباراً من 
 

البيان المعايير/التعديالت
  

 تكلفة إتمام عقد  -عقود متوقع خسارتها  ٣٧تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 
التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقرير المالي  م٢٠٢٠-م٢٠١٨المعايير الدولية للتقرير المالي 

 م٢٠٢٠-م٢٠١٨
الممتلكات واآلالت والمعدات: المتحصالت قبل االستخدام  ١٦تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

 المقصود
 الَمراجع حول إطار المفاهيم   ٣تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 

يونيو  ٣٠بعد  ١٩-امتيازات اإليجار المتعلقة بكوفيد  ١٦الدولي للتقرير المالي تعديل على المعيار 
 م٢٠٢١

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

 
 الجديدة وتعديالتها الصادرة لكنها غير سارية بعد المعايير الدولية للتقرير المالي   ) ب

 

فيما يلي المعايير الجديدة والتعديالت والمراجعات عليها الصادرة عن المجلس الدولي لمعايير المحاسبة ولكنها غير 
هذه   تطبيق  الصندوق  ويعتزم  للصندوق.  المختصرة  األولية  المالية  القوائم  إصدار  تاريخ  حتى  بعد  المفعول  سارية 

 المعايير عندما تصبح سارية المفعول.
 

 
 المعايير/التعديالت

 
 

 البيان 

يسري مفعولها اعتباراً من  
  الفترات التي تبدأ في أو  

 بعد التاريخ التالي
   

 م٢٠٢٣يناير  ١ تصنيف المطلوبات كمتداولة وغير متداولة  ١تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 
   

 م٢٠٢٣يناير  ١ عقود التأمين  ١٧للتقرير المالي المعيار الدولي 
   

 م٢٠٢٣يناير  ١ تعريف التقديرات المحاسبية  ٨تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 
   

  ١تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 
وقائمة ممارسة المعيار الدولي للتقرير  

 ٢المالي 

 
 اإلفصاح عن السياسات المحاسبية

 
 م٢٠٢٣يناير  ١



  صندوق االستثمار كابيتال للشركات السعودية  
 ("صندوق صائب للشركات السعودية سابقاً") 

 صندوق استثمار مفتوح   
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة) 

 م ٢٠٢٢يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 (المبالغ بالريال السعودي)

 

٨ 

 المعايير الجديدة (يتبع)     .٨
 

 
 

 المعايير/التعديالت

 
 

 البيان 

يسري مفعولها اعتباراً من  
 الفترات التي تبدأ في أو بعد

 التاريخ التالي 
   

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  
 ضرائب الدخل ١٢

بالموجودات المتعلقة  المؤجلة  الضريبة 
 الناتجة عن معاملة واحدة. والمطلوبات 

 م٢٠٢٣يناير  ١

   
تعديالت على المعيار الدولي للتقرير  

ومعيار المحاسبة الدولي  ١٠المالي 
٢٨ 

بيع أو مساهمة الموجودات بين مستثمر ما
 وشركته الزميلة أو المشروع المشترك

 م٢٠٢٣يناير  ١

      
 النقد وما في حكمه .٩

 يونيو   ٣٠  
 م ٢٠٢٢

ديسمبر  ٣١ 
 م٢٠٢١

     
 ١٠٬٢٥٣٬٦٥٠  ١٧٬٧٠٩٬٣٥٥  نقد لدى أمين الحفظ

 
 االستثمارات .١٠

 يونيو   ٣٠
 م ٢٠٢٢

ديسمبر  ٣١ 
 م٢٠٢١

     
  ملكية:السندات حقوق 

   

١٠٧٬٤١٤٬٤٧٠ ١٤٤٬٦٩١٬٥١٥  القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  
 

في مختلف   المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  لسندات األسهميلخص الجدول التالي تعرض الصندوق  
 القطاعات:

 م٢٠٢١ديسمبر  ٣١  م٢٠٢٢يونيو  ٣٠ 
 القيمة العادلة   القيمة الدفترية  القيمة العادلة  القيمة الدفترية قطاع الصناعة 

        
 ٤١٬٦٣٣٬١١٦ ٢٨٬٠٠٣٬٥٣٢   ٥٢٬٨٣٧٬٢٨٧  ٥٦٬٥٧٤٬٨٢٠ تمويل الخدمات 
 ٢٤٬٥٠٥٬٨٣٧  ٢١٬٥٢٣٬٧٣٨  ٤٤٬٨٣٨٬٤٨٠  ٥٢٬١٩٧٬١٩٢ المواد
 ٥٬٧٤٨٬٢٠٠   ٥٬٧٩٩٬٢٤٢  ١١٬٨٤٧٬٦٥٨  ١٠٬٥٩٤٬٦٧٨ الطاقة 

   ٨٬٥٩١٬٠٦٩    ٩٬٠١٤٬٨٦٤  ٧٬٩٥٠٬٢٤٣  ١٠٬٠٨٨٬٤٠٤ القطاع الصناعي
 ٨٬٠٢٧٬٩٥٢   ٦٬٦٩٤٬٧٦٠   ٦٬٤٥٤٬٦٣٦  ٦٬٤٦٨٬٥٤٠ الرعاية الصحية 

 ٤٬٤٠١٬٨٠٤  ٥٬٠٠٢٬٨٤٨   ٥٬٣٠٣٬٠٨٧  ٦٬٧٠٥٬١٨٢ عقاراتال
 ٤٬١١٣٬٦٧٦  ٣٬٣٠٠٬٥٥٨  ٥٬٠١٧٬٢٢٢  ٤٬٠٥٤٬٥٣٩ تقنية المعلومات

السلع االستهالكية غير 
 األساسية

٢٬٧٨٧٬٩٥٤  ٢٬٤٠٤٬٥٢٣  ٤٬١٧٧٬٩٣٢  ٥٬١٣٥٬٠٦٦    

 ٥٬٧٩٧٬٢٢٦   ٥٬٥٤٦٬٩٤٨   ٤٬١٤٢٬٦٦٥  ٤٬٥٢٨٬١٤٠ خدمات االتصاالت
السلع االستهالكية 

 األساسية
٢٬١٢٢٬٣٠٥  ٢٬١٧١٬٤٤٨  --      -- 

 ١٬٨٠٧٬٦٣٦   ١٬٦٠٥٬٦١٥  --   --  خدميةالمرافق ال
 ١٠٧٬٤١٤٬٤٧٠  ٨٨٬٨٩٦٬٦٢٨ ١٤٤٬٦٩١٬٥١٥ ١٥٨٬٥١٨٬٠٠٩ 

  
  كما في تاريخ التقرير القيمة الدفترية قبل إعادة القياس بالقيمة العادلة    تمثل * 

 
 تتركز جميع االستثمارات في المملكة العربية السعودية. 



  صندوق االستثمار كابيتال للشركات السعودية  
 ("صندوق صائب للشركات السعودية سابقاً") 

 صندوق استثمار مفتوح   
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة) 

 م ٢٠٢٢يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 (المبالغ بالريال السعودي)

 

٩ 

 ستثمارات، صافي اال ربح من ال .١١
 

 
  

  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في  
 يونيو 

 
 م٢٠٢١  م ٢٠٢٢  

      
 ٨٬٩٢٣٬٣٧١  ١٥٬٠٥٠٬٨٣١   أرباح محققة، صافي 

٢٠٬١٤٣٬٨٩٦ )١٣٬٨٢٦٬٤٩٤(   خسارة / (ربح) غير محقق، صافي 
 

  ٢٩٬٠٦٧٬٢٦٧  ١٬٢٢٤٬٣٣٧

 
 دارةاإلأتعاب  .١٢

 
لشروط وأحكام الصندوق يقوم الصندوق بدفع أتعاب إدارة إلى مدير الصندوق تعادل   من قيمة   ٪١٫٧٥وفقاً  سنوياً 

صافي الموجودات في تاريخ كل تقييم. باإلضافة إلى ذلك، مصروفات اإلدارة التي يدفعها مدير الصندوق بالنيابة عن 
ويتم تصنيف المصروفات ذات العالقة، إن وجدت، والمستحقة الدفع لمدير   الصندوق يتم استردادها من قبل الصندوق. 

 الصندوق ضمن المصروفات المستحقة. 
 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة .١٣
 
تتكون األطراف ذات العالقة بالصندوق من مدير الصندوق ومجلس إدارة الصندوق. يتعامل الصندوق مع األطراف 

 ذات العالقة خالل السياق االعتيادي ألنشطته.
 

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

 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة:            

   
لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 يونيو  ٣٠
 م٢٠٢١ م ٢٠٢٢ طبيعة المعاملة طبيعة العالقة  الطرف ذو العالقة

     
شركة االستثمار 

 كابيتال 
 ١٬٤٦٥٬٧٣٤٨٢٨٬٧٣٥ أتعاب إدارة  مدير الصندوق 

  
أوراق  تكاليف معامالت 

 مالية
١٣٤٬٥٩٧ ١٣١٬٦١٣ 

مجلس إدارة  
 الصندوق 

 مجلس إدارة الصندوق 
أتعاب مجلس إدارة 

 الصندوق 
٣٬٢٧٣ ٤٬٩٥٨ 

 األرصدة مع األطراف ذات العالقة:          

 طبيعة األرصدة طبيعة العالقة  الطرف ذو العالقة
يونيو   ٣٠

 م ٢٠٢٢
ديسمبر  ٣١

 م٢٠٢١
     

شركة االستثمار 
 كابيتال 

 ١٩٤٬٨٠٢ ٢٧٦٬٠٧٢ أتعاب إدارة دائنة مدير الصندوق 

          
 الوحدات المحتفظ بها لدى أطراف ذات عالقة (بالعدد): 

 طبيعة العالقة  الطرف ذو العالقة
يونيو   ٣٠

 م ٢٠٢٢
ديسمبر  ٣١

 م٢٠٢١
    

 ٣٢٬٧١٦ --  مدير الصندوق  شركة االستثمار كابيتال 



  صندوق االستثمار كابيتال للشركات السعودية  
 ("صندوق صائب للشركات السعودية سابقاً") 

 صندوق استثمار مفتوح   
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة) 

 م ٢٠٢٢يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 (المبالغ بالريال السعودي)

 

١٠ 

 القيمة العادلة لألدوات المالية .١٤
 

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

 االلتزام ستتم إما:
 

 في السوق الرئيسية لألصل أو االلتزام، أو  -
 السوق الرئيسية، أي في السوق األكثر مالءمة لألصل أو االلتزام.  حال عدم وجود في  -

 
 نماذج التقييم 

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

 نشط ألدوات مماثلة.
 

لة، فإن القيمة العادلة تكون أقل موضوعية وبالنسبة لألدوات المالية التي من النادر تداولها وذات شفافية أسعار ضئي
وتتطلب درجات متفاوتة من األحكام بناًء على السيولة وعدم التأكد من عوامل السوق وافتراضات التسعير والمخاطر 

 األخرى التي تؤثر على أداة معينة.
 

والذي يعكس أهمية المدخالت المستخدمة يقيس الصندوق القيم العادلة باستخدام التسلسل الهرمي للقيمة العادلة أدناه  
 في إجراء القياس.

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

 
المستوى  ٢المستوى   في  المدرجة  المتداولة  األسعار  بخالف  مدخالت  مباشرة   ١:  بصورة  مالحظتها  يمكن  والتي 

تقة من األسعار). تشتمل هذه الفئة على أدوات مقيمة باستخدام: أسعار السوق  (األسعار) أو بصورة غير مباشرة (مش
المتداولة في األسواق النشطة ألدوات مماثلة، أو األسعار المتداولة ألدوات مماثلة أو متشابهة في األسواق التي يتم  

تها الهامة بصورة مباشرة أو  اعتبارها على أنها أقل من نشطة، أو طرق تقييم أخرى التي يمكن مالحظة جميع مدخال
 غير مباشرة من البيانات السوقية.

 
: مدخالت غير قابلة للمالحظة. تتضمن هذه الفئة كافة األدوات ذات طرق التقييم التي تشتمل على مدخالت ٣المستوى  

ييم األداة. تتضمن ال تستند على بيانات قابلة للمالحظة، كما أن المدخالت غير القابلة للمالحظة ذات أثر هام على تق 
هذه الفئة أدوات تم تقييمها بناًء على األسعار المتداولة ألدوات مماثلة والتي تتطلب تعديالت أو افتراضات غير قابلة 

 للمالحظة الهامة لتعكس الفروقات بين األدوات. 
 

لمسجلة. بالقدر الذي يتم فيه يقوم الصندوق بتقييم سندات حقوق الملكية التي يتم تداولها في سوق مالي بآخر أسعارها ا
من التسلسل الهرمي للقيمة   ١تداول سندات األسهم بنشاط وعدم تطبيق تعديالت التقييم، يتم تصنيفها ضمن المستوى  

 للتسلسل الهرمي للقيمة العادلة.  ١العادلة؛ وبالتالي تم تصنيف موجودات الصندوق المسجلة بالقيمة العادلة في المستوى  
 

 األدوات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة   -التسلسل الهرمي للقيمة العادلة 
يحلل الجدول التالي األدوات المالية المقاسة بقيمها العادلة في تاريخ التقرير حسب المستوى في التسلسل الهرمي للقيمة  

 العادلة الذي يتم فيه تصنيف قياس القيمة العادلة.  
 كل قياسات القيمة العادلة التالية متكررة.. تستند المبالغ على القيم المعترف بها في قائمة المركز المالي

 
 

 
 



  صندوق االستثمار كابيتال للشركات السعودية  
 ("صندوق صائب للشركات السعودية سابقاً") 

 صندوق استثمار مفتوح   
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة) 

 م ٢٠٢٢يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 (المبالغ بالريال السعودي)

 

١١ 

 القيم العادلة لألدوات المالية (يتبع)  .١٤
 

 م٢٠٢٢يونيو  ٣٠ 
 اإلجمالي ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى  
        

 ١٤٤٬٦٩١٬٥١٥  --   --   ١٤٤٬٦٩١٬٥١٥ االستثمارات 
 

 م٢٠٢١ديسمبر  ٣١ 
 اإلجمالي  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى  
        

 ١٠٧٬٤١٤٬٤٧٠  --   --   ١٠٧٬٤١٤٬٤٧٠ استثمارات
 

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

مثل النقد وما في حكمه وأتعاب اإلدارة المسـتحقة والمصـروفات المسـتحقة موجودات  تعتبر األدوات المالية األخرى 
ومطلوبات مالية قصـيرة األجل تقارب قيمها الدفترية قيمها العادلة. يتم تصـنيف النقد وما في حكمه ضـمن المسـتوى  

 .٣، بينما يتم تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية المتبقية ضمن المستوى  ١
 

 يوم تقييم آخر  .١٥
 

 م). ٢٠٢١ديسمبر  ٣١م: ٢٠٢١م (٢٠٢٢يونيو  ٣٠إن آخر يوم تقييم للفترة كان في  
 

 األحداث بعد نهاية فترة التقرير .١٦
 

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

 
 اعتماد القوائم المالية األولية المختصرة .١٧

 
 ٢(الموافق    هـ١٤٤٤محرم    ٤تم اعتماد هذه القوائم المالية األولية المختصرة لإلصدار من قبل مدير الصندوق في  

 م.٢٠٢٢أغسطس 
 


