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القوائم المالیة
٢٠١٧دیسمبر ٣١







صائب للطروحات األولیة السعودیةصندوق 

من ھذه القوائم المالیة١٠إلى ١شكل اإلیضاحات المرفقة من ت .جزءاً
٣

قائمة المركز المالي
٢٠١٧دیسمبر ٣١كما في 

٢٠١٧٢٠١٦
لایر سعودي لایر سعودي إیضاح

الموجودات
١٬٦٠٨٬٤١٣٦٫٦٩٢٫٧٤٦أرصدة لدى البنوك
٤٩٬٣٠٨٬٧١٨٣١٫٥٣٣٫١٨٧إستثمارات تجاریة

١٩٬٣٩٤٧٠٫٣٦١مدینةتوزیعات أرباح 

١٠٬٩٣٦٬٥٢٥٣٨٫٢٩٦٫٢٩٤

المطلوبات
٤٧٬٢٦٦٤٩٫٨٩٩مصاریف مستحقة الدفع

١٠٬٨٨٩٬٢٥٩٣٨٫٢٤٦٫٣٩٥صافي الموجودات

١١٦٬٦٦٩٣٩٠٫٢٢٨الوحدات المصدرة

لایر سعودي٩٨٫٠١لایر سعودي ٩٣٫٣٣قیمة الوحدة



صائب للطروحات األولیة السعودیةصندوق 

من ھذه القوائم المالیة١٠إلى ١شكل اإلیضاحات المرفقة من ت .جزءاً
٤

العملیاتقائمة
٢٠١٧دیسمبر ٣١سنة المنتھیة في لل

٢٠١٧٢٠١٦
لایر سعودي لایر سعودي إیضاح

اإلستثمارخسارة
)٥٥٩٫٨٥١()٧٧٩٫٨٧٥(٥خسارة المتاجرة، صافي

المصاریف
)١٫٣٩٧٫٤٧٨()٦٥٣٬٤٩٥(٦أتعاب إدارة

)٦٩٫٨٧٤()٣٢٬٦٧٥(٦إداریةأتعاب 
)٦٩٫٨٧٤()٣٢٬٦٧٥(٦أتعاب حفظ

)٤٥٫٣٠٠()٤٥٬٣٠٠(٧مصاریف أخرى

)١٫٥٨٢٫٥٢٦()٧٦٤٬١٤٥(

)٢٫١٤٢٫٣٧٧()١٬٥٤٤٬٠٢٠(صافي خسارة العملیات



صائب للطروحات األولیة السعودیةصندوق 

من ھذه القوائم المالیة١٠إلى ١شكل اإلیضاحات المرفقة من ت .جزءاً
٥

التدفقات النقدیةقائمة
٢٠١٧دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

٢٠١٧٢٠١٦
لایر سعودي لایر سعودي 

التشغیلیةاألنشطة
)٢٫١٤٢٫٣٧٧()١٬٥٤٤٬٠٢٠(صافي خسارة العملیات 

التعدیالت لـ:
٢٫٠١٥٫٣٣٦)١٬٥١٧٬٠٢٢(الخسائر غیر المحققة عن اإلستثمارات التجاریة(األرباح) الحركة في 

التشغیلیة:التغیرات في الموجودات والمطلوبات
٢٣٬٧٤١٬٤٩١٢١٫٧٠٠٫١٣٨إستثمارات تجاریة

)٧٠٫٣٦١(٥٠٬٩٦٧توزیعات أرباح مدینة
٣٫٤٢٩٫٦٦٦-مدینون آخرون

٣٨٫١٦٤)٢٬٦٣٣(مصاریف مستحقة الدفع

٢٠٬٧٢٨٬٧٨٣٢٤٫٩٧٠٫٥٦٦التشغیلیةاألنشطةمن صافي النقدیة 

التمویلیةاألنشطة
٧٤٩٫٩٨٠-متحصالت من الوحدات المباعة 

)٣٨٫٧٣٢٫٩٣٩()٢٥٬٨١٣٬١١٦(قیمة الوحدات المستردة

)٣٧٫٩٨٢٫٩٥٩()٢٥٬٨١٣٬١١٦(التمویلیةاألنشطةصافي النقدیة المستخدمة في 

)١٣٫٠١٢٫٣٩٣()٥٬٠٨٤٬٣٣٣(النقص في األرصدة لدى البنوك

٦٬٦٩٢٬٧٤٦١٩٫٧٠٥٫١٣٩السنةاألرصدة لدى البنوك في بدایة

١٬٦٠٨٬٤١٣٦٫٦٩٢٫٧٤٦األرصدة لدى البنوك في نھایة السنة

التدفقات النقدیة التشغیلیة من توزیعات األرباح 

٨٠١٬٣٩٨١٫٠٤٢٫٩٦٣توزیعات أرباح مستلمة



صائب للطروحات األولیة السعودیةصندوق 

من ھذه القوائم المالیة١٠إلى ١شكل اإلیضاحات المرفقة من ت .جزءاً
٦

التغیرات في صافي الموجوداتقائمة
٢٠١٧دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

٢٠١٧٢٠١٦
لایر سعوديلایر سعودي

٣٨٬٢٤٦٬٣٩٥٧٨٫٣٧١٫٧٣١صافي قیمة الموجودات في بدایة السنة

التغیرات من العملیات
)٢٫١٤٢٫٣٧٧()١٬٥٤٤٬٠٢٠(صافي خسارة العملیات

التغیرات من معامالت الوحدات:
٧٤٩٫٩٨٠-متحصالت من الوحدات المباعة 

)٣٨٫٧٣٢٫٩٣٩()٢٥٬٨١٣٬١١٦(قیمة الوحدات المستردة

)٣٧٫٩٨٢٫٩٥٩()٢٥٬٨١٣٬١١٦(صافي التغیر من معامالت الوحدات

١٠٬٨٨٩٬٢٥٩٣٨٫٢٤٦٫٣٩٥صافي قیمة الموجودات في نھایة السنة
══════════════

معامالت الوحدات 
لمعامالت الوحدات  ً : دیسمبر٣١المنتھیة في ةسنللفیما یلي ملخصا

٢٠١٧
وحــــدات

٢٠١٦
وحــــدات

٣٩٠٬٢٢٨٨٠٦٫٥٣٢الوحدات في بدایة السنة

٨٫٥١٩-وحدات مباعة
)٤٢٤٫٨٢٣()٢٧٣٬٥٥٩(وحدات مستردة

)٤١٦٫٣٠٤()٢٧٣٬٥٥٩(في الوحداتالنقصصافي 

١١٦٬٦٦٩٣٩٠٫٢٢٨الوحدات في نھایة السنة
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٧

إیضاحات حول القوائم المالیة
٢٠١٧دیسمبر ٣١

عــام-١
دیرمأنشئ بموجب إتفاق بین ، ةمحدد المدغیر إستثمار (الصندوق) ھو صندوق صائب للطروحات األولیة السعودیةصندوق 
.٢٠١٥أغسطس٣١بدأ الصندوق عملیاتھ بتاریخ . الوحدات)(مالكيفیھوالمستثمرینالصندوق

رأس المال من خالل استثمار أموال الصندوق في أسھم الطروحات األولیة وأسھم حقوق األولویة إنماءیھدف الصندوق إلى 
التي لم یمضي على إدراجھا ثالث سنوات. المدرجة للشركات السعودیة  ً وكذلك األسھم السعودیة المدرجة حدیثا

ستثمار للبنك السعودي لإلمملوكة بالكامل االستثمار لألوراق المالیة والوساطة (االستثمار كابیتال)، شركة تابعة شركة تعمل 
للصندوق. ً وأمینا ووسیطاً (البنك) مدیراً

.لایر السعوديوق بالتمسك دفاتر وسجالت الصند

اللوائح النظامیة -٢
الصادرة من قبل ھیئة السوق المالیة في المملكة العربیة السعودیة بتاریخ لالئحة صنادیق االستثمار (الالئحة)الصندوقیخضع 

من .)٢٠٠٦دیسمبر ٢٤ھـ (الموافق ١٤٢٧الحجة ذي٣ ) ٢٠١٦نوفمبر ٦ھـ (الموافق ١٤٣٨صفر ٦كما یخضع اعتباراً
) ٢٠١٦مایو ٢٣ھـ (الموافق ١٤٣٧شعبان ١٦لالئحة صنادیق االستثمار الجدیدة الصادرة من قبل ھیئة السوق المالیة بتاریخ 

والتي تنص على األمور التي یتعین على جمیع الصنادیق االستثماریة العاملة في المملكة العربیة السعودیة اتباعھا. 

السیاسات المحاسبیة الھامة-٣
بأھم اللمعاییر المحاسبة المتعارف علیھا في المملكة العربیة السعودیة.طبقاًأعدت ھذه القوائم المالیة ً سیاسات فیما یلي بیانا

المحاسبیة المتبعة:

العرف المحاسبي
لمبدأ التكلفة التاریخیة المعدلة لتشتمل على قیاس االستثمارات التجاریة ً لة.بالقیمة العادتعد القوائم المالیة وفقا

تقویم اإلستثمار
تقوم استثمارات األسھم المشتراه ألغراض المتاجرة بسعر السوق السائد بتاریخ قائمة المركز المالي. تقوم االستثمارات في 

الصنادیق االستثماریة على أساس صافي قیمة موجودات الصندوق المعلن من قبل مدیر الصندوق. 

یةالمعامالت اإلستثمار
تقید المعامالت اإلستثماریة بتاریخ التداول.

إثبات اإلیرادات
یشتمل دخل المتاجرة على التغیرات في األرباح (الخسائر) غیر المحققة الناتجة عن التغیرات في القیمة العادلة، واألرباح 

اإلستثمارات التجاریة. تحدد األرباح تجاریة، وتوزیعات األرباح الناتجة عن الستثماراتاإل(الخسائر) المحققة عن بیع 
(الخسائر) المحققة عن االستثمارات التجاریة المباعة على أساس المتوسط المرجح. یتم إثبات توزیعات األرباح عند اإلعالن 

عنھا (أي عند اإلقرار بأحقیة الصندوق في إستالمھا).

الزكاة وضریبة الدخل 
كي الوحدات، وبالتالي ال یجنب لھا أي مخصص في القوائم المالیة المرفقة.الزكاة وضریبة الدخل من مسئولیة مال

العمالت األجنبیة 
تحّول المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبیة لریاالت سعودیة بأسعار التحویل السائدة حین إجراء المعامالت. ویعاد تحویل 
أرصدة الموجودات والمطلوبات المسجلة بالعمالت األجنبیة بتاریخ قائمة المركز المالي بأسعار التحویل السائدة في ذلك 

لناتجة عن التحویل في قائمة العملیات. التاریخ. تدرج األرباح والخسائر ا
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٨

تتمة-إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٧دیسمبر ٣١

التجاریةاإلستثمارات -٤

:حسب القطاعاتمكونات المحفظة بفیما یلي ملخص 

٢٠١٧
من%القیمة السوقیةالتكلفـــة 

القیمة السوقیةلایر سعوديلایر سعودي
استثمارات األسھم

٢٬١٨٣٬٦٩٦١٬٨٢١٬٢٠٨١٩٫٥٦رعایة صحیة وخدماتمعدات
١٬٣٨٣٬٨٦٢١٬٥٩٦٬٤٥٠١٧٫١٥بنوك 
١٬٦٢١٬٧٠٤١٬٤٦٦٬٦٠٠١٥٫٧٦تجزئة

٢٬٠٦٥٬٨٩٥١٬٠٢٦٬٨٠٥١١٫٠٣ومالبسسلع استھالكیة 
١٬٣٥٩٬٩٦٦٩٥٦٬٠٥٩١٠٫٢٧نقل 

٧٨٧٬٥٤٣٩٢٤٬٢٦٦٩٫٩٣عقارات 
٢٬١٧٨٬٨١٠١٬٥١٧٬٣٣٠١٦٫٣٠أخرى 

١١٬٥٨١٬٤٧٦٩٬٣٠٨٬٧١٨١٠٠٫٠٠

٢٠١٦
من%القیمة السوقیةالتكلفـــة 

القیمة السوقیةلایر سعوديلایر سعودي
استثمارات األسھم 

٦٬٦٥٧٬١٦٣٦٬٥٥٤٬٨٨٧٢٠٫٧٩رعایة صحیةوخدماتمعدات
٥٬٧٦٩٬٢٥٥٥٬٠٢٨٬٧٣٤١٥٫٩٥بنوك 

٣٬٢٧٤٬٣١٥٣٬٦٥٣٬٠٤٠١١٫٥٨عقارات
٤٬١٥٤٬١١٩٣٬٤٥٩٬٧٩٠١٠٫٩٧تجزئة

٢٬٥٩٤٬٢٢٧٣٬٤٢٧٬٧٢٣١٠٫٨٧استھالكیة خدمات 
٤٬٣٥٤٬٠٢٤٣٬٠٩٠٬٤٤١٩٫٨٠أغذیة وبیع بالتجزئة

٨٬٥١٩٬٨٦٤٦٬٣١٨٬٥٧٢٢٠٫٠٤أخرى 

٣٥٬٣٢٢٬٩٦٧٣١٬٥٣٣٬١٨٧١٠٠٫٠٠

صنیف تنظام . كذلك، ال یوجد لدى الصندوق ةیتم تداول استثمارات األسھم في سوق األسھم السعودیة (تداول) وھي غیر مصنف
یقوم مدیر الصندوق بالحد من المخاطر وذلك بمراقبة المخاطر التي یتعرض لھا حسب القطاع المستمثر فیھ ووضع داخلي.

حدود لكل قطاع على حده. 

خسارة المتاجرة، صافي-٥
٢٠١٦ ٢٠١٧

لایر سعودي لایر سعودي

)٢٫٠١٥٫٣٣٦( ١٬٥١٧٬٠٢٢ الحركة في األرباح (الخسائر) غیر المحققة
١٫١١٣٫٣٢٤ ٧٥٠٬٤٣١ توزیعات أرباح

٣٤٢٫١٦١ )٣٬٠٤٧٬٣٢٨( محققة أرباح )خسائر(

)٥٥٩٫٨٥١( )٧٧٩٬٨٧٥(
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تتمة-إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٧دیسمبر ٣١

المعامالت مع الجھات ذات العالقة-٦

من صافي قیمة سنویاًعلى التوالي %٠٫١و %٠٫١و %٢بواقع وأتعاب إدارة وأتعاب حفظ ة ییدفع الصندوق أتعاب إدار
دارة الظاھرة في قائمة العملیات األتعاب المحملة من قبل مدیر الصندوق خالل اإلالموجودات في كل تاریخ تقویم. تمثل أتعاب 

.السنة

عنھ وبحد أقصى قدره  من %٠٫٦٠إضافة إلى ذلك، تسترد من الصندوق المصاریف اإلداریة التي یدفعھا مدیر الصندوق نیابةً
صافي قیمة موجودات الصندوق لكل سنة.

للدول األخرى من خالل شركة االستثمار لألوراق المالیة أسواق األسھم سوق األسھم السعودیة وتتم عملیات تداول األسھم في 
كما تعمل االستثمار كابیتال أمین حفظ الستثمارات الصندوق..والوساطة (االستثمار كابیتال)

البنك الذي یتعامل معھ الصندوق.ھو البنك السعودي لإلستثمار كما أن

اآلتي: على دیسمبر ٣١ي الوحدات كما في كیشتمل حساب مال
٢٠١٧

وحدات
٢٠١٦
وحدات

٥٦٬١٤٥٢٥٠٫٠٠٠من قبل مدیر الصندوقمملوكة
٠٠١-من قبل موظفي مدیر الصندوقمملوكة

٥٦٬١٤٥٠٠١٫٢٥٠

المصاریف األخرى-٧
٢٠١٧٢٠١٦

لایر سعوديلایر سعودي

٣٠٬٠٠٠٣٠٫٠٠٠مراجعةأتعاب 
٧٬٥٠٠٧٫٥٠٠ھیئة السوق المالیةرسوم
٥٬٠٠٠٥٫٠٠٠تداولرسوم

٢٬٨٠٠٢٫٨٠٠الصندوق أتعاب أعضاء مجلس إدارة

٤٥٬٣٠٠٤٥٫٣٠٠

إدارة المخاطر-٨
مخاطر أسعار العموالت الخاصة

تنشأ مخاطر أسعار العموالت الخاصة عن إمكانیة تأثیر التغیرات في أسعار العموالت السائدة في السوق على الربحیة المستقبلیة 
أو القیمة العادلة لألدوات المالیة. 

غیر خاصة ألن موجوداتھ ومطلوباتھالعموالت البتاریخ قائمة المركز المالي، لم یتعرض الصندوق لمخاطر أسعار كما و
مرتبطة بعمولة.
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تتمة-إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٧دیسمبر ٣١

تتمة –إدارة المخاطر -٨

مخاطر االئتمان
مالیة ما مما یؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة ةا من الوفاء بالتزاماتھ بشأن أداتمثل مخاطر االئتمان عدم تمكن طرف م

مالیة.
ر . یقوم مدینیخراآلن یمدینالواالئتمان بشأن األرصدة لدى البنوك وتوزیعات األرباح المدینةیتعرض الصندوق لمخاطر

.ن مخاطر االئتمان وذلك بمراقبتھاالصندوق بالحد م

یوضح الجدول أدناه الحد األقصى لمخاطر االئتمان المتعلقة ببنود قائمة المركز المالي:

٢٠١٧
لایر سعودي

٢٠١٦
لایر سعودي

١٬٦٠٨٬٤١٣٦٫٦٩٢٫٧٤٦أرصدة لدى البنوك 
١٩٬٣٩٤٧٠٫٣٦١مدینةتوزیعات أرباح 

١٬٦٢٧٬٨٠٧٦٫٧٦٣٫١٠٧إجمالي البنود المعرضة لمخاطر االئتمان

مخاطر أسعار األسھم
للتغیرات في مستویات مؤشرات تمثل مخاطر أسعار األسھم المخاطر الناتجة عن التغیرات في القیمة العادلة لألسھم نتیجة 

األسھم وقیمة كل سھم على حده.

تخضع استثمارات األسھم الخاصة بالصندوق لمخاطر أسعار األسھم، ویتم احتسابھا على أساس "بیتا" والتي یتم احتسابھا 
من قبل مدیر الصندوق. تقوم "بیتا" باحتساب مدى استجابة سعر الصندوق للتغیرات في  تثمار كابیتال مؤشر االسوقیاسھا داخلیاً

یلي األثر على قائمة العملیات نتیجة للتغیر في القیمة العادلة الستثمارات األسھم بسبب . فیما للطروحات األولیة السعودیة
التغیرات المحتملة المعقولة في مؤشرات األسھم بما في ذلك كافة البنود القابلة للتغییر األخرى التي بقیت ثابتة:

التغیر في سعر 
ھمسال

األثر على قائمة 
العملیات 

سعر في التغیر 
السھم

األثر على قائمة 
العملیات 

٢٠١٧٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٦
لایر سعودي%لایر سعودي%

مؤشر االستثمار كابیتال للطروحات األولیة 
١٠٤٤٦٬٨١٨١٠١٫٣٢٤٫٣٩٤السعودیة 

مخاطر السیولة
الصندوق في توفیر األموال الالزمة للوفاء بالتعھدات المتعلقة بالتزاماتھ المالیة. تمثل مخاطر السیولة الصعوبات التي یواجھھا

تنتج مخاطر السوق عن عدم المقدرة على بیع أصل مالي ما بسرعة وبمبلغ یعادل قیمتھ العادلة.

ندوق ي یتعرض الص، وبالتالمرتین في األسبوعتنص شروط وأحكام الصندوق على أن یتم االشتراك في واسترداد الوحدات 
ألنھا إستثمارات مدرجة في سوق إبشأن استردادات مالكي الوحدات. لمخاطر السیولة ن استثمارات الصندوق قابلة للبیع فوراً

. یقوم مدیر الصندوق بمراقبة متطلبات السیولة بانتظام والتأكد من في الدول األخرىاألسھم السعودیة (تداول) وأسواق األسھم 
التزامات عند نشوئھا.ة الكافیة للوفاء بأيتوفر السیول

مخاطر العمالت
تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناتجة عن التقلبات التي تطرأ على قیمة أداة مالیة ما بسبب التغیرات في أسعار الصرف 

األجنبي. 

،ة للصندوقالرئیسیةالمالیة مسجلة بالعملیعتبر اللایر السعودي العملة الرئیسیة للصندوق. وحیث أن الموجودات والمطلوبات 
فإن الصندوق ال یخضع لمخاطر العمالت. 



صائب للطروحات األولیة السعودیةصندوق 

١١

تتمة -إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٧دیسمبر ٣١

القیمة العادلة لألدوات المالیة -٩
تتكون األدوات المالیة من الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة. تتكون الموجودات المالیة الخاصة بالصندوق من األرصدة 

. وتوزیعات األرباح المدینةلدى البنوك، واإلستثمارات التجاریة

ن أطراف راغبة في ذلك وبشروط تعامل القیمة العادلة ھي القیمة التي یتم بموجبھا تبادل موجودات ما أو سداد مطلوبات ما بی
، تحدد القیمة العادلة على اساس األسعار المتداولة في السوق. ةعادل. بالنسبة لإلستثمارات المتداولة في األسواق المالیة النشط

الدفتریة.قیمتھاعنكثیراًلفتختالبأنیتوقعاألخرىالمالیةلألدواتالعادلةالقیمةإنالعادلة.بالقیمةالتجاریةاإلستثماراتتقید

أخر یوم تقویم -١٠
.)٢٠١٦دیسمبر٣١: ٢٠١٦(٢٠١٧دیسمبر ٣١سنةالكان آخر یوم تقویم في 




