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  السعودية صندوق صائب لألسهم 
 صندوق استثماري مفتوح

 قائمة المركز المالي
 م٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما في 

  مدرجة بالريال السعودي)(المبالغ  
 

اتإيضاح 
ديسمبر  ٣١

 م٢٠١٨
ديسمبر  ٣١ 

 م٢٠١٧
 يناير ١ 

 م٢٠١٧ 
     الموجودات

 ٣٬٤٨٣٬٩٤٦  ٦٦٤٬٢٥٥  ٤٩٧٬٢٣٦ ٩ نقد وما في حكمه
 ٣٨٬٨٧٦  -  -  توزيعات أرباح مستحقة

 ٥٠٬٩٦٦٬٧٣١  ٣٨٬٥٦٧٬٨٤٧  ٤٠٬٩٥٣٬٣١٧ ١٠ االستثمارات
 ٥٤٬٤٨٩٬٥٥٣  ٣٩٬٢٣٢٬١٠٢  ٤١٬٤٥٠٬٥٥٣ إجمالي الموجودات

      
      المطلوبات

 ٧٬٨١٠ ٥٬٦٣٢  ٦٨٬٤٢٨ ١٢ أتعاب إدارة مستحقة
 ٤٢٬٦٩٧  ٤٥٬٣٠٠  ٥٥٬٤١٠  مصروفات مستحقة
 ٥٠٬٥٠٧  ٥٠٬٩٣٢  ١٢٣٬٨٣٨  إجمالي المطلوبات

       
صافي الموجودات (حقوق الملكية) العائدة لمالكي 

 ٥٤٬٤٣٩٬٠٤٦  ٣٩٬١٨١٬١٧٠  ٤١٬٣٢٦٬٧١٥ الوحدات
     

 ٢٩٠٬٩٢٢  ٢١٣٬٤٨٣  ٢١٥٬٠٦٧  (بالعدد)وحدات مصدرة 
       

 ١٨٧٫١٣  ١٨٣٫٥٣  ١٩٢٫١٦ صافي الموجودات (حقوق الملكية) العائدة لكل وحدة
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هذه القوائم المالية.) جزءاً ال يتجزأ من ٢٢) إلى (١تعتبر اإليضاحات المرفقة من (
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 السعوديةصندوق صائب لألسهم 
 صندوق استثماري مفتوح

 الدخل الشامل قائمة
 م٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 (المبالغ مدرجة بالريال السعودي) 
 

 إيضاحات 
ديسمبر  ٣١

ديسمبر  ٣١  م٢٠١٨
 م٢٠١٧

     اإليرادات
 ١٬٧١١٬٧٣٥  ١٬٥٧٠٬١٧٧  دخل توزيعات أرباح

 (٢٬٦٧٢٬٩٨٣)  ١٬٢٤٣٬٨٠٠ ١١ خسارة من استثمارات، صافي/ربح
 (٩٦١٬٢٤٨)  ٢٬٨١٣٬٩٧٧  إجمالي اإليرادات

     
     المصروفات

 (٨٧٦٬٠٥٢)  (٧٤٧٬٤٥٣) ١٢ إدارةأتعاب 
   -   (٨٬٨٠٥)  أتعاب حفظ

 (٤٥٬٣٠٠)  (١٧١٬٢٥٩) ١٣ مصروفات أخرى
 (٩٢١٬٣٥٢)  (٩٢٧٬٥١٧)  إجمالي المصروفات 

     
 (١٬٨٨٢٬٦٠٠)  ١٬٨٨٦٬٤٦٠  صافي ربح/(خسارة) السنة

     
 -  -  الدخل الشامل اآلخر للسنة

     
 (١٬٨٨٢٬٦٠٠)  ١٬٨٨٦٬٤٦٠  اجمالي الدخل الشامل للسنة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ) جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.٢٢) إلى (١تعتبر اإليضاحات المرفقة من (
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 السعوديةصندوق صائب لألسهم 
  صندوق استثماري مفتوح

 قائمة التغيرات في صافي الموجودات (حقوق الملكية) 
 العائدة لحاملي الوحدات

 م٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 (المبالغ مدرجة بالريال السعودي)

  
ديسمبر  ٣١ 

ديسمبر  ٣١  م٢٠١٨
 م٢٠١٧

    
 ٥٤٬٤٣٩٬٠٤٦  ٣٩٬١٨١٬١٧٠ الموجودات (حقوق الملكية) العائدة لمالكي الوحدات في بداية السنةصافي

    
 (١٬٨٨٢٬٦٠٠)  ١٬٨٨٦٬٤٦٠ للسنة الشامل الدخلإجمالي

    
    اشتراكات واستردادات من قبل مالكي الوحدات:

 -  ٢٬٦٩٣٬٤٧٥ إصدار وحدات خالل السنة
 (١٣٬٣٧٥٬٢٧٦)  (٢٬٤٣٤٬٣٩٠) وحدات خالل السنةاسترداد

 (١٣٬٣٧٥٬٢٧٦)  ٢٥٩٬٠٨٥ صافي اشتراكات/استردادات من قبل مالكي الوحدات
    

 ٣٩٬١٨١٬١٧٠  ٤١٬٣٢٦٬٧١٥ صافي قيمة الموجودات (حقوق الملكية) العائدة لمالكي الوحدات في نهاية السنة
    

 
 (بالعدد)معامالت الوحدات 

 
ديسمبر  ٣١ 

ديسمبر  ٣١  م٢٠١٨
 م٢٠١٧

    
 ٢٩٠٬٩٢٢  ٢١٣٬٤٨٣ الوحدات المصدرة في بداية السنة

    
 -  ١٣٬٨٢٦ وحدات مصدرة خالل السنة
 (٧٧٬٤٣٩)  (١٢٬٢٤٢) وحدات مستردة خالل السنة
 (٧٧٬٤٣٩)  ١٬٥٨٤ صافي النقص في الوحدات

    
 ٢١٣٬٤٨٣  ٢١٥٬٠٦٧ الوحدات المصدرة في نهاية السنة
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 السعوديةصندوق صائب لألسهم 
  صندوق استثماري مفتوح
 قائمة التدفقات النقدية 

 م٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 (المبالغ مدرجة بالريال السعودي)

  

 إيضاحات 
ديسمبر  ٣١

ديسمبر  ٣١  م٢٠١٨
 م٢٠١٧

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 (١٬٨٨٢٬٦٠٠)  ١٬٨٨٦٬٤٦٠ صافي ربح/(خسارة) السنة
    

    تسويات لـ:
 (١٬٧١١٬٧٣٥)  (١٬٥٧٠٬١٧٧)  دخل توزيعات أرباح

 ٢٬٦٧٢٬٩٨٣  (١٬٢٤٣٬٨٠٠) ١١ خسارة من استثمارات، صافي/ربح 
 (٩٢٧٬٥١٧)  (٩٢١٬٣٥٢) 

    صافي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
 ٩٬٧٢٥٬٩٠١  (١٬١٤١٬٦٧٠)  (نقص) في استثمارات/الزيادة

 (٢٬١٧٨)  ٦٢٬٧٩٦  الزيادة/(النقص) في أتعاب إدارة مستحقة
 ٢٬٦٠٣  ١٠٬١١٠  الزيادة في المصروفات المستحقة 

 ٨٬٨٠٤٬٩٧٤  (١٬٩٩٦٬٢٨١) النقد (المستخدم في)/الناتج من األنشطة التشغيلية
 ١٬٧٥٠٬٦١١  ١٬٥٧٠٬١٧٧ توزيعات أرباح مستلمة

 ١٠٬٥٥٥٬٥٨٥  (٤٢٦٬١٠٤) الناتج من األنشطة التشغيلية/في)(المستخدم صافي النقد
    

   التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
 -  ٢٬٦٩٣٬٤٧٥ متحصالت من إصدار الوحدات

  (١٣٬٣٧٥٬٢٧٦)   (٢٬٤٣٤٬٣٩٠)  المدفوع السترداد الوحدات
 (١٣٬٣٧٥٬٢٧٦)  ٢٥٩٬٠٨٥ صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

    
 (٢٬٨١٩٬٦٩١)  (١٦٧٬٠١٩) في النقد وما في حكمه النقصصافي 

 ٣٬٤٨٣٬٩٤٦  ٦٦٤٬٢٥٥ ٩ نقد وما في حكمه في بداية السنة
 ٦٦٤٬٢٥٥  ٤٩٧٬٢٣٦ ٩ نقد وما في حكمه في نهاية السنة
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 السعوديةصندوق صائب لألسهم 
  صندوق استثماري مفتوح

 إيضاحات حول القوائم المالية
 م٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 (المبالغ مدرجة بالريال السعودي)
     

٧ 

 عام .١
 

("الصندوق") هو صندوق استثمار مفتوح، تم تأسيسه بموجب اتفاقية بين شركة  السعوديةصندوق صائب لألسهم ا
بنك الشركة التابعة المملوكة بالكامل لل) و"مدير الصندوق" "ية والوساطة ("االستثمار كابيتالاالستثمار لألوراق المال

 م. ٢٠٠٤يوليو  ٢٤السعودي لالستثمار ("البنك") والمستثمرين ("مالكي الوحدات"). بدأ الصندوق عملياته في 
 

رأس المال على المدى الطويل من خالل االستثمار المتنوع ألسواق  زيادة الصندوق مصمم للمستثمرين الراغبين في
والمنتجات المالية. يعاد استثمار كل الدخل في الصندوق وينعكس ذلك على صافي الموجودات السعودية األسهم 

 (حقوق الملكية) العائدة إلى كل وحدة.
 

هـ ١٤٣٩رجب  ١٢ت في شروط وأحكام الصندوق بتاريخ االستثمار كابيتال هي مدير ووسيط الصندوق. وفقاً للتغيرا
م)، تم تعيين شركة الرياض المالية ("الرياض المالية") كأمين حفظ للصندوق. قبل ٢٠١٨مارس  ٢٩(الموافق 

 أمين حفظ للصندوق.شركة االستثمار كابيتال  كانتالتغيرات في شروط وأحكام الصندوق، 
 

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

 
 اللوائح النظامية .٢

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

ـ (الموافق  هـ (الموافق  ١٤٣٧شعبان  ١٦م) والتعديالت الالحقة لها (" الالئحة المعدلة ") بتاريخ ٢٠٠٦ديسمبر  ٢٤ه
م)، والتي تفّصل متطلبات جميع الصناديق داخل المملكة العربية السعودية. أصبحت الالئحة المعدلة ٢٠١٦مايو  ٢٣

 م).٢٠١٦نوفمبر  ٦هـ (الموافق  ١٤٣٨صفر  ٦سارية بتاريخ 
  

 األساس المحاسبي .٣
 

ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير  تم إعداد هذه القوائم المالية وفقا
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.
 

م، كان الصندوق يقوم بإعداد قوائمه المالية وفقاً ٢٠١٧ديسمبر  ٣١بالنسبة لجميع الفترات وحتى السنة المنتهية في 
نة القانونيين. إن هذه القوائم المالية للسلمعايير المحاسبة المتعارف عليها الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين 

م تعد القوائم المالية األولي للصندوق المعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي، كما ٢٠١٨ديسمبر  ٣١المنتهية في 
 "تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة". ١تم تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

 
ن كيفية تأثير تطبيق التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي على المركز المالي واالداء المالي يوجد شرح ع

 .١٨والتدفقات النقدية للصندوق والتي يتم عرضها في إيضاح 
 

 أسس القياس .٤
 
ً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء قياس االستثمارات بالقيمة العادلة باستخدام مبدأ  تم إعداد هذه القوائم المالية وفقا

 االستحقاق المحاسبي ومفهوم االستمرارية. 
 
ليس لدى الصندوق دورة تشغيل محددة بوضوح وبالتالي ال يعرض موجودات ومطلوبات متداولة وغير متداولة 

 نفصل في قائمة المركز المالي. بدال من ذلك يتم عرض الموجودات والمطلوبات بترتيب درجة سيولتها.بشكل م
 
 
 
 
 



 السعوديةصندوق صائب لألسهم 
  صندوق استثماري مفتوح

 إيضاحات حول القوائم المالية
 م٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 (المبالغ مدرجة بالريال السعودي)
     

٨ 

 عملة العرض والنشاط   .٥
 

 لایرالذي يمثل عملة النشاط للصندوق. تم تقريب كافة المبالغ ألقرب  السعودي ريالعرض هذه القوائم المالية باليتم 
 ما لم يذكر خالف ذلك. سعودي

 
 

 استخدام األحكام والتقديرات    .٦
 

إعداد هذه القوائم المالية قامت اإلدارة باستخدام األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر في تطبيق السياسات  عند
المحاسبية وعلى المبالغ المبينة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه 

 التقديرات.
 

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

 السياسات المحاسبية الهامة     .٧
 

ابتة تم تطبيق هذه السياسات بصورة ث فيما يلي السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة عند إعداد هذه القوائم المالية
م، فقد ٢٠١٨يناير  ١على كافة السنوات المعروضة، ما لم يذكر خالف ذلك. وعندما تنطبق السياسات فقط بعد أو قبل 

 تمت اإلشارة إلى هذه السياسات بالتحديد.
 

 تحقق اإليرادات )أ
 

 دخل توزيعات أرباح    
قائمة الدخل الشامل في تاريخ ثبوت الحق باستالم تلك اإليرادات. بالنسبة ويتم إثبات دخل توزيعات األرباح ضمن 

لألوراق المالية المدرجة عادة ما يكون هذا هو تاريخ توزيعات األرباح السابقة. بالنسبة لألوراق المالية غير المدرجة 
 . يتم إثبات دخل توزيعات األرباحعادة ما يكون هذا هو التاريخ الذي يوافق فيه المساهمون على دفع 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
العادلة من خالل الربح أو الخسارة جميع التغيرات في القيمة العادلة يتضمن صافي الربح من األدوات المالية بالقيمة 

 المحققة وغير المحققة وفروقات الصرف األجنبي (إن وجدت)، ولكن يستثنى من ذلك الفوائد ودخل توزيعات األرباح.
 

باستخدام طريقة يتم حساب صافي الربح المحقق من األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 المتوسط المرجح للتكلفة.

 
 توزيعات لمالكي الوحدات )ب

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

 الوحدات. 
 

 األتعاب والمصروفات األخرى )ج
 

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

 الزكاة والضريبة )د
 

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 أيضاً على مالكي الوحدات وبالتالي ال يجنب لها أي مخصص 

 في هذه القوائم المالية.
 
 
  



 السعوديةصندوق صائب لألسهم 
  صندوق استثماري مفتوح

 إيضاحات حول القوائم المالية
 م٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 (المبالغ مدرجة بالريال السعودي)
     

٩ 

 السياسات المحاسبية الهامة (يتبع) .٧
 

 المخصصاتهـ)  
 

يتم االعتراف بالمخصص كلما كان هناك التزام حالي (قانوني أو حكمي) نتيجة لحدث سابق يمكن تقديره بصورة 
 موثوقة ويكون من المرجح أن يتطلب تدفقات خارجية لتسوية االلتزام.

 
 والمطلوبات الماليةالموجودات المالية  )و

 
 م٢٠١٨يناير  ١السياسة المطبقة قبل 

 
 استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة

ً بقيمتها  يتم االعتراف باألوراق المالية المقتناة بغرض المتاجرة مبدئيًا بالتكلفة في تاريخ الشراء ويتم قياسها الحقا
عن إعادة تقييم االستثمارات المقتناة بغرض المتاجرة السوقية. يتم إثبات األرباح والخسائر غير المحققة الناتجة 

  .الدخل الشامل الخسائر المحققة من بيع استثمارات مقتناة بغرض المتاجرة في قائمةواألرباح و
  

 المطلوبات المالية
اً بالقيمة العادلة المطلوبات المالية مبدئيمالية بالتكلفة المطفأة. يتم االعتراف بكافة اليقوم الصندوق بتصنيف مطلوباته 

مخصوًما منها تكاليف المعامالت المباشرة.  وبعد االعتراف المبدئي بها، يتم قياسها بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة 
 الفائدة الفعلية.

 
 م٢٠١٨يناير  ١السياسة المطبقة من 

 اإلثبات والقياس األولي
 

للموجودات والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في تاريخ التداول، وهو يتم اإلثبات األولي 
التاريخ الذي يصبح فيه الصندوق طرفا في األحكام التعاقدية لألداة. يتم إثبات الموجودات المالية والمطلوبات المالية 

 األخرى في التاريخ الذي نشأت فيه.
 

للموجودات المالية والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة يتم اإلثبات األولي 
. يتم اإلثبات األولي للموجودات المالية والمطلوبات المالية التي الدخل الشامل مع إثبات تكاليف المعاملة في قائمة

الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة زائدا تكاليف المعاملة التي تتعلق مباشرة باقتنائها أو ليست بالقيمة العادلة من خالل 
 إصدارها.

 
 تصنيف الموجودات المالية

 
تصنف الموجودات المالية عند اإلثبات األولي على أنه يتم قياسها كما يلي: بالتكلفة المطفأة، أو بالقيمة العادلة من 

 و بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.خالل الدخل الشامل اآلخر أ
 

 الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة
يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة إذا استوفت كال الشرطين أدناه وال يتم تخصيصها بالقيمة العادلة من 

 خالل الربح أو الخسارة:
 

يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات المالية لتحصيل تدفقات نقدية يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج األعمال الذي  -
 تعاقدية، و

تنشأ الشروط التعاقدية للموجودات المالية في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تمثل فقط مدفوعات ألصل المبلغ  -
 والفائدة على أصل المبلغ القائم.
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 المالية والمطلوبات المالية (يتبع)الموجودات  )و
 

  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 يتم 

 تخصيصها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:
 

يتم االحتفاظ بالموجودات ضمن نموذج األعمال الذي يتحقق الهدف منه عن طريق تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية  -
 وبيع موجودات مالية.

التعاقدية في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تمثل فقط مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة على  شروطهاتنشأ  -
 أصل المبلغ القائم.

 
اإلثبات األولي لالستثمارات في أدوات حقوق الملكية التي ال يتم االحتفاظ بها بغرض المتاجرة، يحق للصندوق عند 

أن يختار بشكل نهائي عرض التغيرات الالحقة في القيمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر. يتم هذا االختيار على 
 أساس كل استثمار على حدة.

 
 العادلة من خالل الربح أو الخسارة الموجودات المالية بالقيمة

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

 تقييم نموذج األعمال
 

توى المحفظة  ندوق تقييماً للهدف من نموذج األعمال الذي يتم االحتفاظ بالموجودات فيه على مس يجري مدير الص
 ألن ذلك يعكس بشكل أفضل طريقة إدارة األعمال وتوفير المعلومات لإلدارة. تأخذ المعلومات باالعتبار ما يلي: 

ات - ياس غيل هذه الس ات واألهداف المحددة للمحفظة وتش ياس تراتيجية اإلدارة  الس عمليا. وبالتحديد، ما إذا كانت اس
عار الفائدة محددة، ومطابقة مدة الموجودات  اب إيرادات عمولة تعاقدية، والحفاظ على بيانات أس تركز على اكتس

 المالية مع مدة المطلوبات التي تمول هذه الموجودات أو تحقيق تدفقات نقدية من خالل بيع الموجودات؛ 
 الصندوق؛  طريقة أداء المحفظة ورفع تقرير بها إلى مديريتم تقييم  -
من نموذج األعمال) وكيفية  - المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال (والموجودات المالية المحتفظ بها ض

 إدارة هذه المخاطر. 
تند إلى القيمة العادلة للموجو -كيفية مكافأة مديري األعمال  -  دات المدارة أو التدفقاتفيما إذا كانت المكافآت تس

 النقدية التعاقدية المحصلة؛ و 
اط المبيعات  - أن نش باب هذه المبيعات وتوقعاتها بش ابقة، وأس تكرار حجم وتوقيت المبيعات في الفترات الس

اط المبيعات ال تؤخذ باالعتبار عند عزلها، ولكن كجزء من التقييم الكلي  تقبلية. إال أن المعلومات حول نش المس
 ية وكيفية تحقق التدفقات النقدية. لكيفية تحقيق أهداف الصندوق المذكورة إلدارة الموجودات المال

 
اس القيمة العادلة يتم  إن الموجودات المالية المحتفظ بها بغرض المتاجرة أو اإلدارة والتي يتم تقييم أداءها على أس

 مقياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وذلك ألنه لم يتم االحتفاظ بها لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية ولم يت
 االحتفاظ بها لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وبيع موجودات مالية. 

  
 تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية فقط مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة

ية عند اإلثبات األولي. تعرف  مال نه القيمة العادلة للموجودات ال ل المبلغ" على أ لغرض هذا التقييم، يعّرف "أص
ل المبلغ القائم  "العمولة/الفائدة" على أنها المقابل المالي للقيمة الزمنية للنقود وللمخاطر االئتمانية المرتبطة بأص

يولة والتكاليف اإلدارية)، خالل فترة محددة من الزمن ولمخاطر وتكاليف  ية األخرى (مخاطر الس اس اإلقراض األس
  وكذلك على أنها هامش ربح. 
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 الموجودات المالية والمطلوبات المالية (يتبع) )و
 

ندوق باالعتبار  ل المبلغ والفائدة، يأخذ الص عند تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية فقط مدفوعات ألص
رط تعاقدي قد يؤدي إلى تغير  من ش مل تقييم فيما إذا كانت الموجودات المالية تتض روط التعاقدية لألداة. وهذا يش الش

رط. وعند إجراء هذا التقييم، يأخذ توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية التعاقدية وإ توفي هذا الش ذا كان كذلك فلن تس
 الصندوق باالعتبار ما يلي: 

 األحداث المحتملة التي قد تؤدي إلى تغير مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية.  -
 خصائص الرافعة المالية؛  -
 شروط السداد والتمديد.  -
ندوق بالتدفقات النقد - روط التي تحد من مطالبة الص ية من موجودات محددة (بدون حق الرجوع الش

 لترتيبات الموجودات). 
 إعادة الضبط الدوري ألسعار الفائدة. -الخصائص التي تعدل اعتبارات القيمة الزمنية للنقود  -

 
 إعادة التصنيف

 
ندوق  نيف الموجودات المالية بعد إثباتها األولي، إال في الفترة التي يقوم فيها الص يير نموذج بتغال يتم إعادة تص

 أعماله إلدارة الموجودات المالية.
 

 تصنيف المطلوبات المالية
 

يقوم الصندوق بتصنيف مطلوباته مالية بالتكلفة المطفأة ما لم يتم تخصيصها على أنها مطلوبات مالية بالقيمة العادلة 
 من خالل الربح أو الخسارة.

 
 التوقف عن اإلثبات

 
الموجودات المالية (أو حيثما كان ذلك مناسباً، جزء من الموجودات المالية أو جزء من يتوقف الصندوق عن إثبات 

مجموعة من الموجودات المالية المماثلة) عند انقضاء مدة الحقوق التعاقدية الستالم التدفقات النقدية من الموجودات 
ميع مخاطر ة في المعاملة التي يتم بموجبها انتقال جالمالية أو عند قيامه بتحويل الحقوق الستالم التدفقات النقدية التعاقدي

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.

 
إثبات األصل المالي، فإن الفرق بين القيمة الدفترية لألصل (أو القيمة الدفترية المخصصة لجزء من عند التوقف عن 

الِعوض المقبوض (يشمل أي أصل جديد تم الحصول عليه ناقصاً أي  مجموع  )١( األصل الذي تم التوقف عن إثباته)
تم إثباتها ضمن الدخل الشامل اآلخر، يتم إثباتها في  ) أي ربح أو خسارة متراكمة كان قد٢التزام جديدة تم تحمله) و (

 الربح أو الخسارة. 
 

المعامالت التي يقوم فيها الصندوق بتحويل الموجودات التي تم إثباتها في قائمة المركز المالي الخاصة به، ولكنه 
تراف بهذه الموجودات المحولة. يحتفظ إما بكافة أو معظم مخاطر ومنافع الموجودات المحولة أو جزء منها، ال يتم االع

 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 
السيطرة على الموجودات، يستمر الصندوق في إثبات الموجودات بقدر مشاركته جوهري ويقوم باإلبقاء على 

  المستمرة التي تحدد بقدر تعرضه للتغيرات في قيمة الموجودات المحولة.
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 الموجودات المالية والمطلوبات المالية (يتبع) )و
 

 المالي عند تسوية أو إلغاء أو انتهاء االلتزامات التعاقدية.يقوم الصندوق بالتوقف عن إثبات االلتزام 
 

 المقاصة
 

يتم إجراء مقاصة بين مبالغ الموجودات المالية والمطلوبات المالية ويدرج المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي فقط 
كذلك عندما يكون لدى عند وجود حق نظامي ملزم لدى الصندوق في الوقت الحالي بإجراء مقاصة لتلك المبالغ و

 النية لتسويتها على أساس الصافي أو بيع الموجودات لتسديد المطلوبات في آن واحد. الصندوق
 

يتم عرض اإليرادات والمصروفات على أساس الصافي فقط عندما يتم السماح بذلك بموجب المعايير الدولية للتقرير 
 مجموعة من المعامالت المماثلة مثل نشاط تداول الصندوق.المالي أو لألرباح والخسائر الناتجة عن 

 
 قياس القيمة العادلة )ز

 
"القيمة العادلة" هي القيمة التي سيتم استالمها مقابل بيع أصل ما أو دفعها مقابل تحويل التزام ما ضمن معاملة منتظمة 

ة، السوق زام أو في غير السوق الرئيسيبين المشاركين في السوق بتاريخ القياس في السوق الرئيسية لألصل أو االلت
األكثر مالءمة لألصل أو االلتزام التي من خاللها يكون متاًحا للصندوق في ذلك التاريخ. إن القيمة العادلة للمطلوبات 

 تعكس مخاطر عدم األداء.
 

طة لتلك وق النش عر المتداول في الس تخدام الس ندوق بقياس القيمة العادلة لألداة باس رها. يتم األداة، عند توف يقوم الص
طة إذا كانت معامالت الموجودات أو المطلوبات تتم بتكرر وحجم كاِف لتقديم  وق نش وق على أنها س اعتبار الس
عر اإلغالق  طة وفقاً لس وق نش ندوق األدوات المدرجة في س تمر. يقيس الص اس مس عار على أس معلومات عن األس

 داول األداة فيها.الرسمي في البورصة ذات الصلة التي يتم ت
 

في حالة عدم وجود سوق نشطة، يستخدم الصندوق أساليب تقييم بحيث يتم تحقيق أقصى استخدام للمدخالت القابلة 
للمالحظة ذات الصلة وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة. إن أسلوب التقييم المختار يتضمن جميع العوامل 

 سوق في الحسبان عند تسعير العملية. التي يأخذها المشاركون في ال
 

سل الهرمي للقيمة العادلة كما في نهاية فترة التقرير التي حدث  سل يقوم الصندوق بإثبات التحويالت بين مستويات الت
 خاللها التغيير.

 
 نقد وما في حكمه )ح

 
 وحساب امين حفظ االستثمار يتكون النقد وما في حكمه من ودائع لدى البنوك ونقد لدى الوسيط في حساب تداول

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.

 
 القابلة لالستردادالوحدات  )ط

 
ً للشروط  يصنف الصندوق األدوات المالية المصدرة ضمن المطلوبات المالية أو أدوات حقوق الملكية، وذلك وفقا

 التعاقدية لألدوات.
 

. عند تصفية الصندوق، تخول هذه الوحدات مالكيها بصافي الموجودات قابلة لالستردادمصدرة  لدى الصندوق وحدات
نفس الفئة من جميع النواحي ولها شروط وظروف متطابقة. توفر الوحدات القابلة لالسترداد المتبقية. إنها تصنف في 

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.
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 (يتبع) القابلة لالسترداد الوحدات )ط
 

 على أنها حقوق ملكية حيث أنها تستوفي كافة الشروط التالية:القابلة لالسترداد يتم تصنيف الوحدات 
 

 تسمح لمالك الوحدات بحصة تناسبية في صافي موجودات الصندوق في حال تصفية الصندوق؛ -
 األدوات األدنى مرتبة من كافة الفئات األخرى.وتصنف في فئة  -
وتتميز كافة األدوات المالية في فئة األدوات األدنى مرتبة من كافة الفئات األخرى بأن لها خصائص  -

 متشابهة.
وبخالف االلتزامات التعاقدية للصندوق شراء أو استرداد األدوات نقداً أو بموجودات مالية أخرى، ال  -

 تتضمن األدوات أي خصائص أخرى قد تتطلب التصنيف كمطلوبات؛ و 
إن إجمالي التدفقات النقدية المتوقعة العائدة لألداة على مدى عمرها تستند بشكل جوهري على الربح أو  -

و التغير في صافي الموجودات المثبتة أو التغير في القيمة العادلة لصافي موجودات الصندوق الخسارة، أ
 المثبتة وغير المثبتة على مدى عمر األداة.

 
يتم إثبات التكاليف اإلضافية التي تعود مباشرة إلى إصدار أو استرداد الوحدات القابلة لالسترداد ضمن حقوق الملكية 

 صالت أو جزء من تكلفة الشراء.مباشرة كخصم من المتح
 

 المعايير الصادرة ولكنها غير سارية المفعول بعد .٨
 
هناك عدد من المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير التي يسري مفعولها على الفترات السنوية التي تبدأ في أو 

و بالتطبيق المبكر لهذه المعايير الجديدة أم مع السماح بالتطبيق المبكر لها، إال أن الصندوق لم يقم ٢٠١٩يناير  ١بعد 
 التعديالت عند إعداد هذه القوائم المالية حيث ال يوجد لها تأثير كبير على القوائم المالية للصندوق.

 
 المعايير الجديدة أو المعدلة الواردة أدناه ال يتوقع أن يكون لها تأثير جوهري على القوائم المالية للصندوق.

 
 عقود اإليجار ١٦ي للتقرير المالي المعيار الدول -
 معايير متنوعة. -م ٢٠١٧ –م ٢٠١٥دورة  -التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقرير المالي  -
 عدم التأكد من عمليات معالجة ضريبة الدخل. ٢٣تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي  -
 ).٩لسلبية (تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي خصائص المدفوعات المقدمة بالتعويضات ا -
الحصص طويلة األجل في الشركات الزميلة والمشروعات المشتركة (تعديالت على معيار المحاسبة  -

 )٢٨الدولي 
 ).١٩تعديل أو تقليص أو تسوية الخطة (تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  -

 
 النقد وما في حكمه .٩

 
 

إيضاحات
ديسمبر  ٣١

 م٢٠١٨
ديسمبر  ٣١ 

 م٢٠١٧
يناير  ١ 

 م٢٠١٧
 ١٬٣٩١٬٠٣٠ ٢٦٢٬٩٨٢ - ١-٩ حساب جاري –النقد لدى البنك 

 ٢٬٠٩٢٬٩١٦ ٤٠١٬٢٧٣ -  نقد في حساب التداول
 - - ٤٩٧٬٢٣٦  نقد لدى أمين حفظ

 ٣٬٤٨٣٬٩٤٦ ٦٦٤٬٢٥٥ ٤٩٧٬٢٣٦ 
 

تثمارية، ذو درجة تصنيف إئتمانية اسيتم االحتفاظ بهذا الرصيد لدى البنك السعودي لالستثمار، وهو بنك سعودي محلي  ١-٩
 كذلك الشركة األم لمدير الصندوق.هو و

 
 
 

 



 السعوديةصندوق صائب لألسهم 
  صندوق استثماري مفتوح

 إيضاحات حول القوائم المالية
 م٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 (المبالغ مدرجة بالريال السعودي)
     

١٤ 

 االستثمارات .١٠

 أسهم:
ديسمبر  ٣١

 م٢٠١٨
ديسمبر  ٣١ 

 م٢٠١٧
  يناير ١ 

 م٢٠١٧ 
 - - ٤٠٬٩٥٣٬٣١٧ القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 ٣٨٬٥٦٧٬٨٤٧٥٠٬٩٦٦٬٧٣١ - مقتناة بغرض المتاجرة
 ٣٨٬٥٦٧٬٨٤٧٥٠٬٩٦٦٬٧٣١ ٤٠٬٩٥٣٬٣١٧ 

 

 األسهم المدرجة في مختلف القطاعات:يلخص الجدول التالي تعرض الصندوق لمخاطر 
 

 م٢٠١٧يناير  ١ م٢٠١٧ديسمبر  ٣١ م٢٠١٨ديسمبر  ٣١ 
 القيمة العادلة التكلفة القيمة العادلة التكلفة القيمة العادلة التكلفة 

       
 ١٦٬٢٦٥٬٧٥٣ ١٨٬٣٢٧٬٩٦٥ ١٤٬٠٣٧٬٢٦٣ ٧٤٤,٩٧٥,١٣ ١٧٬٧٦٣٬٥٤٣ ١٤٬٩٣٥٬٨٦٠ خدمات التمويل
 ١٠٬٢٩٦٬٠٠٨ ١١٬٥٩٩٬٦٧٢ ٨٬٣٦٩٬٠١٠ ٨٬٣٣١٬٦٩٦ ٩٬٩٥٠٬٤٤١ ١٠٬٣٣٠٬٦٦١ المواد األساسية

 - - ٣٬٨٨٠٬٧١١ ٥٬٤٨٢٬٩٨٩ ٤٬٠٨٦٬٢١٨ ٤٬٣٤٩٬٠٥٨ الخدمات االستهالكية
 ٤٬٩٧٢٬٨٩٤ ٤٬٩٠٠٬٨٥٢ ٢٬١٢٠٬٦٧٣ ٦٣٧,٦٨٥,١ ٢٬٦٢٩٬١٦٠ ٣٬٠٨٣٬٤٢٥ األغذية والمشروبات

خدمات الرعاية 
 ١٬٢٨١٬٤٢٠ ٨٩٣٬٧٦٤ ٣٬٤٧٢٬٠٧٣ ٣٬٦٥٦٬٤٢١ ١٬٩١٤٬٣١٧ ١٬٦٧٧٬١٥٦ الصحية
 ٤٬٢٥٥٬١٧١ ٣٬٩٧٠٬٥٦٣ ٢٬٩١٣٬٣١٩ ٢٬٨٧٦٬٥٢١ ١٬٦١٢٬٩٧٢ ١٬٦١٣٬٨٦٧ التجزئة

 ٤٬١٨٦٬٥٣١ ٣٬٤٥٩٬٩٩٨ ٢٬٨٩٥٬٣٧٣ ٢٬٨٤٠٬٧٥٣ - - النقل
 ٤٬٧٩٦٬٠٣٥ ٣٬٥٤٠٬١٥٥ - - ٨٢٩٬٨٤٠ ٩٣٠٬٢٦٠ العقارات

 ٤٬٩١٢٬٩١٩ ٤,٥٩٨٬٦٦٧ ٨٧٩٬٤٢٥ ١٬٠٥٢٬٤١٨ ٢٬١٦٦٬٨٢٦ ١٬٩٨١٬٦٨٣ أخرى
 ٥٠٬٩٦٦٬٧٣١ ٥١٬٢٩١٬٦٣٦ ٣٨٬٥٦٧٬٨٤٧ ٣٩٬٩٠٢٬١٧٩ ٤٠٬٩٥٣٬٣١٧ ٣٨٬٩٠١٬٩٧٠ 

 
.جميع االستثمارات تتركز في المملكة العربية السعودية  

 
 من استثمارات، صافي )خسارة( /ربح .١١

 

 ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في  
 م٢٠١٧  م٢٠١٨ 

 (١٬٠٠٩٬٤٢٧)  (٨٠٧٬٥٤٧) خسائر محققة، صافي
 (١٬٦٦٣٬٥٥٦)  ٢٬٠٥١٬٣٤٧ ربح/(خسارة) غير محققة، صافي

 (٢٬٦٧٢٬٩٨٣)  ١٬٢٤٣,٨٠٠ 
 أتعاب إدارة .١٢

 
سنوياً من من قيمة صافي الموجودات للصندوق  ٪١٫٧٥يقوم الصندوق بدفع أتعاب إدارة إلى مدير الصندوق تعادل 

في كل يوم تقييم. إضافة لذلك، فإن المصروفات اإلدارية التي تدفع من قبل مدير الصندوق بالنيابة عن الصندوق يتم 
 سنوياً بحد أقصى من صافي قيمة الموجودات. ٪٠٫٢٥ سدادها بواسطة الصندوق، وتخضع لمصروفات إدارية بنسبة

 
 مصروفات أخرى   .١٣

 ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في  
 م٢٠١٧ م٢٠١٨                                          

  - ٦٨٬٠٠٢ تكاليف معامالت أوراق المالية
 ٤٢٬٥٠٠ ٥٩٬٦٧٦ أتعاب قانونية ومهنية

 ٢٬٨٠٠ ٣٬٧٧٠ أتعاب مجلس إدارة الصندوق
  - ٣٩٬٨١١  مصروفات متنوعة

 ٤٥٬٣٠٠ ١٧١٬٢٥٩ 
    

  
    



 السعوديةصندوق صائب لألسهم 
  صندوق استثماري مفتوح

 إيضاحات حول القوائم المالية
 م٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 (المبالغ مدرجة بالريال السعودي)
     

١٥ 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة .١٤
 

تشتمل األطراف ذات العالقة بالصندوق على مدير الصندوق ومجلس إدارة الصندوق والبنك والصناديق األخرى المدارة 
 بواسطة مدير الصندوق.  يتعامل الصندوق خالل السياق االعتيادي ألنشطته مع أطرافه ذات العالقة.  

 
 المعامالت مع األطراف ذات العالقة:

 ٣١للسنة المنتهية في    
 ديسمبر

 طبيعة المعاملة طبيعة العالقة الطرف ذو العالقة
 م٢٠١٨

          
 م٢٠١٧

     
 ٨٧٦٬٠٥٢ ٧٤٧٬٤٥٣ أتعاب إدارة - مدير الصندوق االستثمار كابيتال

تكاليف معامالت أوراق  -
 المالية

 
٦٨٬٠٠٢ - 

     
أتعاب مجلس إدارة  مجلس إدارة الصندوق مجلس إدارة الصندوق

 ٢٬٨٠٠ ٣٬٧٧٠  الصندوق
 

 
 األرصدة مع األطراف ذات العالقة:

 طبيعة األرصدة طبيعة العالقةالطرف ذو العالقة
ديسمبر  ٣١

 م٢٠١٨
ديسمبر  ٣١

 م٢٠١٧
يناير  ١

 م٢٠١٧
     

 أتعاب إدارة مستحقة - مدير الصندوق االستثمار كابيتال
 

٦٨٬٤٢٨٥٬٦٣٢ 
 
 

٧٬٨١٠ 
 
 

نقد في حساب  -
٢٬٠٩٢٬٩١٦ ٤٠١٬٢٧٣ - التداول

البنك 
السعودي 
 لالستثمار

الشركة األم 
لمدير 

١٬٣٩١٬٠٣٠ ٢٦٢٬٩٨٢ - نقد لدى البنك الصندوق

مجلس إدارة 
 الصندوق

مجلس إدارة 
 الصندوق

أتعاب مجلس إدارة 
 ٢٬٨٠٠ ٢٬٨٠٠ ٣٬٧٧٠ الصندوق مستحقة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 السعوديةصندوق صائب لألسهم 
  صندوق استثماري مفتوح

 إيضاحات حول القوائم المالية
 م٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 (المبالغ مدرجة بالريال السعودي)
     

١٦ 

 المالية والمطلوبات الماليةتصنيف الموجودات  .١٥
 

 يبين الجدول التالي تصنيف القيم الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية للصندوق ضمن فئات لألدوات المالية:
 

 التكلفة المطفأة م٢٠١٨ديسمبر  ٣١

بالقيمة العادلة من 
خالل الربح أو 

 الخسارة
    

   الموجودات المالية
 - ٤٩٧٬٢٣٦ حكمهنقد وما في 

٤٠٬٩٥٣٬٣١٧ - االستثمارات
٤٠٬٩٥٣٬٣١٧ ٤٩٧٬٢٣٦ إجمالي الموجودات

  
   المطلوبات المالية

 - ٦٨٬٤٢٨ أتعاب إدارة مستحقة
 - ٥٥٬٤١٠ مصروفات مستحقة
 - ١٢٣٬٨٣٨ إجمالي المطلوبات

 

 م٢٠١٧ديسمبر  ٣١

وذمم قروض 
/بالتكلفة مدينة

 المطفأة

 
بغرض مقتناة 

 المتاجرة
    

   الموجودات المالية
 - ٦٦٤٬٢٥٥ نقد وما في حكمه

٣٨٬٥٦٧٬٨٤٧ - االستثمارات
٣٨٬٥٦٧٬٨٤٧ ٦٦٤٬٢٥٥ إجمالي الموجودات

  
   المطلوبات المالية

 - ٥٬٦٣٢ أتعاب إدارة مستحقة
 - ٤٥٬٣٠٠ مصروفات مستحقة
 - ٥٠٬٩٣٢ إجمالي المطلوبات

 

 م٢٠١٧يناير  ١

وذمم قروض 
/بالتكلفة مدينة

 المطفأة

 
مقتناة بغرض 

 المتاجرة
    

   الموجودات المالية
 - ٣٬٤٨٣٬٩٤٦ نقد وما في حكمه

 - ٣٨٬٨٧٦توزيعات أرباح مستحقة
 ٥٠٬٩٦٦٬٧٣١ - االستثمارات

 ٥٠٬٩٦٦٬٧٣١ ٣٬٥٢٢٬٨٢٢ إجمالي الموجودات
  

   المطلوبات المالية
 - ٧٬٨١٠ أتعاب إدارة مستحقة
 - ٤٢٬٦٩٧ مصروفات مستحقة
 - ٥٠٬٥٠٧ إجمالي المطلوبات

  
 



 السعوديةصندوق صائب لألسهم 
  صندوق استثماري مفتوح

 إيضاحات حول القوائم المالية
 م٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 (المبالغ مدرجة بالريال السعودي)
     

١٧ 

 إدارة المخاطر المالية .١٦
 

 التعرض للمخاطر
 

تعد إدارة المخاطر جزءاً 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 

صندوق بمالحظة أي انحرافات عن المراكز المستهدفة االستثمار. يسمح عدد من أنظمة إدارة المخاطر لمدير ال
واألهداف. تشمل إدارة المخاطر التشغيلية النقاط األربعة للخسائر المحتملة وهي: العمليات والنظم واألشخاص 

 واألحداث الخارجية. يعد قياس المخاطر وظيفة مستقلة وهي منفصلة وظيفيا عن إدارة العمليات وإدارة المحافظ. 
 

قسم إدارة المخاطر هو المسؤول الرئيسي عن تحديد ومراقبة المخاطر. يشرف مجلس إدارة الصندوق على مدير يعد 
 الصندوق وهو مسؤول في النهاية عن إدارة المخاطر الشاملة للصندوق.

 
 يتعرض الصندوق للمخاطر التالية نتيجة استخدامه لألدوات المالية:

 
 مخاطر االئتمان. -
 مخاطر السيولة. -
 طر السوق.امخ -
 .مخاطر العمليات -

 
 إطار إدارة المخاطر

 
يحتفظ الصندوق بمراكز في األدوات المالية غير المشتقة وفقا الستراتيجيته نحو إدارة االستثمار. تتكون المحفظة 

 .سهم المدرجة في سوق األسهم السعودية (تداول)االستثمارية للصندوق من األ
 

التقديرية إلدارة الموجودات تماشيًا مع أهداف الصندوق االستثمارية. يقوم مدير تم منح مدير الصندوق السلطة 
الصندوق بمراقبة االلتزام بتوزيعات الموجودات المستهدفة ومكون المحفظة على أساس يومي. في الحاالت التي 

دة خاذ االجراءات إلعاتكون فيها المحفظة مختلفة عن توزيعات الموجودات المستهدفة، فإن مدير الصندوق ملزم بات
 توازن المحفظة تماشيًا مع األهداف المحددة ضمن 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.
 

االئتمان على رصيده البنكي والرصيد المحتفظ به في حساب التداول والرصيد لدى أمين يتعرض الصندوق لمخاطر 
الحفظ. ألغراض إعداد تقارير إدارة المخاطر يقوم الصندوق بدراسة وتجميع كل عناصر التعرض لمخاطر االئتمان 

 ومخاطر القطاع.  الدولةمثل مخاطر التعثر في السداد الفردية للمدين، ومخاطر 
 

إن سياسة الصندوق بشأن مخاطر االئتمان هي تقليل تعرضه لمخاطر األطراف المقابلة مع وجود مخاطر أعلى بشأن 
 التعثر في السداد وذلك من خالل التعامل مع األطراف األخرى التي تستوفي معايير ائتمان محددة.

 
دارة اتماشيها مع إرشادات االستثمار الخاصة تتم مراقبة مخاطر االئتمان بانتظام من قبل مدير الصندوق للتأكد من 

 الصندوق.
 

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.

  
المعامالت تقريبًا، يقلل الصندوق من هذه المخاطر من خالل إجراء تسويات عن طريق وسيط نظامي بالنسبة لكل 

  لضمان تسوية الصفقة فقط عندما يكون الطرفان قد أوفيا بالتزامات التسوية التعاقدية.
 

  



 السعوديةصندوق صائب لألسهم 
  صندوق استثماري مفتوح

 إيضاحات حول القوائم المالية
 م٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 (المبالغ مدرجة بالريال السعودي)
     

١٨ 

 إدارة المخاطر المالية (يتبع) .١٦
 

  (يتبع) ئتمانمخاطر اال
 

 لتعرض لمخاطر االئتمان لمكونات قائمة المركز المالي:ليوضح الجدول التالي الحد األقصى 

 
ديسمبر  ٣١

 م٢٠١٨
ديسمبر  ٣١ 

 م٢٠١٧
يناير  ١ 

 م٢٠١٧
 ٣٬٤٨٣٬٩٤٦ ٦٦٤٬٢٥٥ ٤٩٧٬٢٣٦ نقد وما في حكمه

 ٣٨٬٨٧٦ - - توزيعات أرباح مستحقة
 ٣٬٥٢٢٬٨٢٢ ٤٩٧٬٢٣٦٦٦٤٬٢٥٥ إجمالي التعرض لمخاطر االئتمان

 
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 

 على أساس التصنيفات االئتمانية الخارجية لألطراف األخرى.بشكل عام إدارة مخاطر االئتمان 
 

 مخصص انخفاض القيمة
 

ليس لدى الصندوق أي انخفاض في قيمة الموجودات وبالتالي لم يتم عمل مخصص انخفاض في القيمة في هذه القوائم 
 المالية.

 
  مخاطر السيولة

 
عند الوفاء بالتزاماتها المرتبطة بمطلوباتها المالية التي تتمثل مخاطر السيولة في مخاطر مواجهة الصندوق لصعوبة 

 تتم تسويتها عن طريق السداد نقداً أو من خالل موجودات مالية أخرى.
 

حقاقها، عند است هدف مدير الصندوق إلى ضمان أن يكون لديها دائماً السيولة الكافية، قدر اإلمكان، للوفاء بالتزاماتهي
الظروف الحرجة، بما في ذلك االسترداد المقدر للوحدات، دون تكبد خسائر غير مقبولة أو في ظل الظروف العادية و

 تعرض سمعة الصندوق للخطر.
 

ر وبالتالي فهي تتعرض لمخاط بشكل يوميتنص شروط وأحكام الصندوق على اشتراكات واستردادات الوحدات على 
 ات في أي وقت. السيولة للوفاء بطلبات استرداد مالكي الوحد

 
يراقب مدير الصندوق متطلبات السيولة على أساس دوري كما يسعى للتأكد من توفر التمويل الكافي للوفاء بأي 

 التزامات قد تنشأ.
 

تم تداولها حيث أنه ييتم اعتبار استثمارات الصندوق في األوراق المالية المدرجة على أنها قابلة للتحقق بشكل سريع 
 سوق األسهم السعودي.بشكل نشط في 

 
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
 

 األجنبيةمخاطر السوق هي مخاطر تأثير التغيرات في أسعار السوق مثل أسعار الفائدة وأسعار صرف العمالت 
 وأسعار األسهم على إيرادات الصندوق أو القيمة العادلة لملكيته في األدوات المالية.

 
إن استراتيجية الصندوق إلدارة مخاطر السوق تنجم عن أهداف االستثمارات الخاصة بالصندوق وفقاً لشروط وأحكام 

ً للسياسات الصندوق. يتم إدارة مخاطر السوق الخاصة بالصندوق في الوقت المناسب  من قبل مدير الصندوق وفقا
  واإلجراءات المحددة. تتم مراقبة مراكز السوق الخاصة بالصندوق بانتظام من قبل مدير الصندوق.
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 مخاطر السوق (يتبع)
 

 مخاطر العمالت
 

ت في أسعار صرف العمالت نتيجة للتغيرامخاطر العمالت هي المخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة األدوات المالية 
للصندوق هي الريال السعودي. جميع األصول والخصوم المالية للصندوق مقومة بالريال  االساسيةالعملة  .األجنبية

 السعودي. وبالتالي ، فإن الصندوق ال يخضع لمخاطر العمالت.
 

 مخاطر أسعار األسهم
 

 الناجمة عن تذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق.مخاطر األسهم هي المخاطر 
 
إن استثمارات الصندوق عرضة لمخاطر أسعار األسهم الناتجة عن عدم التأكد من األسعار المستقبلية. يقوم مدير 

 افي والتركيزالصندوق بإدارة هذه المخاطر من خالل التنويع في محفظته االستثمارية من حيث التوزيع الجغر
 الصناعي.

 
 تحليل الحساسية

 
يعرض الجدول أدناه األثر على صافي الموجودات العائدة على مالكي الوحدات ذات االنخفاض المحتمل بشكل معقول 

في تاريخ التقرير. يتم احتساب ذلك على أساس مقياس بيتا الخاص  ٪١٠في أسعار سوق األسهم الفردية بواقع 
ياسها داخليًا بواسطة مدير الصندوق. تقوم"بيتا" باحتساب مدى استجابة سعر الصندوق للتذبذب بالصندوق التي يتم ق

. تتم التقديرات على أساس االستثمار الفردي. إن هذا التحليل يفترض بقاء جميع المتغيرات األخرى تداول في مؤشر 
 ثابتة وتحديداً مخاطر أسعار الفائدة وتحويل العمالت األجنبية.

 
 

 التأثير على صافي الموجودات بالريال السعودي 
ديسمبر  ٣١

  م٢٠١٨
ديسمبر  ٣١

  م٢٠١٧
يناير  ١

 م٢٠١٧
     

صافي الخسارة من االستثمارات بالقيمة العادلة من 
 ٤٬٦٣٧٬٩٧٢  ٣٬٥٤٨٬٢٤٢  ٣٬٧٦٧٬٧٠٥ خالل الربح أو الخسارة/ مقتناة بغرض المتاجرة

 
العائدة لمالكي األثر على نسبة صافي الموجودات 

 الوحدات
ديسمبر  ٣١

  م٢٠١٨
ديسمبر  ٣١

  م٢٠١٧
يناير  ١

 م٢٠١٧
     

صافي الخسارة من االستثمارات بالقيمة العادلة من 
 ٪٨٫٥٢  ٪٩٫٠٦  ٪٩٫١٢ خالل الربح أو الخسارة/ مقتناة بغرض المتاجرة

 
  مساٍو ومعاكس للمبالغ المبينة أعاله.أثر  ٪١٠قد ينتج عن االرتفاع في أسعار سوق األسهم الفردية بواقع 

  
 مخاطر أسعار العمولة

 
تنشأ مخاطر معدالت العموالت من احتمالية تأثير التغيرات في معدالت العموالت على القيم العادلة أو التدفقات النقدية 

ضمن حدود الفجوة المحددة، إن بصورة يومية لضمان الحفاظ المستقبلية لألدوات المالية. يراقب مدير الصندوق 
 وجدت. ال يخضع الصندوق لمخاطر أسعار العمولة.
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 التشغيلمخاطر 
هي مخاطر الخسارة المباشرة أو غير المباشرة الناتجة عن مجموعة متنوعة من األسباب المرتبطة  التشغيلمخاطر 

باإلجراءات والتكنولوجيا والبنية التحتية التي تدعم أنشطة الصندوق مع األدوات المالية سواء داخلياً أو خارجياً لدى 
مقدم الخدمة للصندوق ومن العوامل الخارجية غير مخاطر االئتمان والسوق والسيولة مثل تلك الناتجة عن المتطلبات 

 عليها لسلوك إدارة االستثمار.القانونية والتنظيمية والمعايير المتعارف 
 

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. 

 
ر. يتم تقع على عاتق فريق إدارة المخاط التشغيلرقابية على مخاطر إن المسؤولية الرئيسية إلعداد وتنفيذ الضوابط ال

بحيث تشمل الضوابط واإلجراءات لدى  التشغيلدعم هذه المسؤولية عن طريق إعداد معايير عامة إلدارة مخاطر 
 مقدمي الخدمة وإنشاء مستويات خدمة مع مقدمي الخدمة في المجاالت التالية:

 الضوابط واإلجراءات الرقابيةتوثيق  -
 متطلبات لـ  -

 الفصل المناسب بين المهام بين مختلف الوظائف واألدوار والمسؤوليات؛ •
 مطابقة المعامالت ومراقبتها.  •
 التي يتم مواجهتها. التشغيلالتقييم الدوري لمخاطر  •

 كفاية الضوابط واإلجراءات الرقابية لمواجهة المخاطر المحددة.  -
 تزام بالمتطلبات التنظيمية والمتطلبات القانونية األخرى.االل -
 وضع خطط للطوارئ. -
 التدريب والتطوير المهني. -
 المعايير األخالقية والتجارية. -
 تقليل المخاطر بما في ذلك التأمين إذا كان ذلك مجديًا -

 
 القيمة العادلة لألدوات المالية   .١٧

 
 بالقيمة العادلة في تاريخ كل قائمة مركز مالي.يقوم الصندوق بقياس بعض األدوات المالية 

 
إن القيمة العادلة هي السعر المستلم من بيع أصل ما أو المدفوع لنقل التزام ما في معاملة منظمة بين المشاركين في 

مت تالسوق في تاريخ القياس. يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات قد 
 إما:

 
 في السوق الرئيسية لألصل أو االلتزام، أو -
 في غير السوق الرئيسية، أي في السوق األكثر مالءمة لألصل أو االلتزام.  -

 
يجب أن تكون السوق الرئيسية أو السوق األكثر تفضيًال متاحة للصندوق. يتم قياس القيمة العادلة للموجودات أو 

التي يستخدمها المشاركين في السوق عند تسعير األصل أو االلتزام على افتراض  المطلوبات باستخدام االفتراضات
أن المشاركين يتصرفون لمصلحتهم االقتصادية. يستخدم الصندوق أساليب تقييم مالئمة للظروف والتي يتوفر لها 

ل استخدام ذات الصلة وتقليبيانات كافية لقياس القيمة العادلة، مع تحقيق أقصى استخدام للمدخالت القابلة للمالحظة 
المدخالت غير القابلة للمالحظة. التغيرات في االفتراضات المتعلقة بهذه العوامل قد تؤثر على القيمة العادلة لألدوات 

 المالية.
 

  نماذج التقييم
 

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

  نشط ألدوات مماثلة. يقوم الصندوق بتحديد القيم العادلة لكافة األدوات المالية األخرى باستخدام طرق تقييم أخرى.
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وبالنسبة لألدوات المالية التي من النادر تداولها وذات شفافية أسعار ضئيلة، فإن القيمة العادلة تكون أقل موضوعية 
وتتطلب درجات متفاوتة من األحكام بناًء على السيولة وعدم التأكد من عوامل السوق وافتراضات التسعير والمخاطر 

 معينة.األخرى التي تؤثر على أداة 
 

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

 

 : مدخالت متداولة (غير المعدلة) في أسواق نشطة ألدوات مماثلة.١المستوى 
 

والتي يمكن مالحظتها بصورة مباشرة  ١المستوى  : مدخالت بخالف األسعار المتداولة المدرجة في٢المستوى 
(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.

 

: مدخالت غير قابلة للمالحظة. تتضمن هذه الفئة كافة األدوات ذات طرق التقييم التي تشتمل على مدخالت ٣المستوى 
يانات قابلة للمالحظة، كما أن المدخالت غير القابلة للمالحظة ذات أثر هام على تقييم األداة. تتضمن ال تستند على ب

هذه الفئة أدوات تم تقييمها بناًء على األسعار المتداولة ألدوات مماثلة والتي تتطلب تعديالت أو افتراضات غير قابلة 
 للمالحظة الهامة لتعكس الفروقات بين األدوات.

 
وق مالي معتمد بآخر أسعارها المسجلة. إلى الحد الذي في سالصندوق بتقييم أسهم حقوق الملكية التي يتم تداولها يقوم 

من التسلسل  ١يتم فيه تداول أسهم حقوق الملكية بنشاط وعدم تطبيق تعديالت التقييم، يتم تصنيفها ضمن المستوى 
للتسلسل  ١الصندوق المسجلة بالقيمة العادلة بناًء على المستوى الهرمي للقيمة العادلة؛ وبالتالي تم تصنيف موجودات 

 الهرمي للقيمة العادلة.
  

  األدوات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة -التسلسل الهرمي للقيمة العادلة 
 

سل الهرمي التسل يحلل الجدول التالي األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة في تاريخ التقرير حسب المستوى في
للقيمة العادلة الذي يتم فيه تصنيف قياس القيمة العادلة. تستند المبالغ على القيم المعترف بها في قائمة المركز المالي. 

 جميع قياسات القيمة العادلة أدناه متكررة.
 م٢٠١٨ديسمبر  ٣١ 
 اإلجمالي ٣المستوى   ٢المستوى  ١المستوى  

 ٤٠٬٩٥٣٬٣١٧  -  -  ٤٠٬٩٥٣٬٣١٧ االستثمارات 
 

 م٢٠١٧ديسمبر  ٣١ 
 اإلجمالي  ٣المستوى   ٢المستوى ١المستوى

 ٣٨٬٥٦٧٬٨٤٧  -  -  ٣٨٬٥٦٧٬٨٤٧ االستثمارات 
 

 م٢٠١٧يناير  ١ 
 اإلجمالي  ٣المستوى   ٢المستوى  ١المستوى  

 ٥٠٬٩٦٦٬٧٣١  -  -  ٥٠٬٩٦٦٬٧٣١ االستثمارات 
 

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

تعتبر األدوات المالية األخرى مثل النقد وما في حكمه وتوزيعات األرباح المستحقة والمصروفات المستحقة موجودات 
ة القيمة العادلة، بسبب طبيعة قصر أجلها والجودة االئتمانيمالية ومطلوبات مالية قصيرة األجل تقارب قيمتها الدفترية 

  المرتفعة لألطراف األخرى.
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 توضيح للتحول للمعايير الدولية للتقرير المالي .١٨
 

ً للمعايير ٣كما هو مبين في ايضاح  ، تعد هذه القوائم المالية هي القوائم المالية األولى للصندوق والتي أعدت وفقا
 المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية.الدولية للتقرير 

 
م ٢٠١٨ديسمبر  ٣١عند إعداد القوائم المالية للسنة المنتهية في  ٧تم تطبيق السياسات المحاسبية المبينة ضمن إيضاح 

ركز م وعند إعداد قائمة م٢٠١٧ديسمبر  ٣١ومعلومات المقارنة المعروضة في هذه القوائم المالية للسنة المنتهية في 
م (تاريخ تحول الصندوق لتطبيق المعايير الدولية ٢٠١٧يناير  ١مالي افتتاحي طبقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي في 

 .١٩المبين في إيضاح  ٩للتقرير المالي) باستثناء المعيار الدولي للتقرير المالي 
 

لمحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية إن التحول من مبادئ المحاسبة المتعارف عليها سابقاً، أي معايير ا
السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إلى المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة 

رات وقائمة التغي االخر الدخل الشاملوالعربية السعودية ليس له تأثير جوهري على قائمة المركز المالي للصندوق 
 العائدة لمالكي الوحدات والتدفقات النقدية. حقوق المكليةفي صافي 

 
 أثر التغيرات في السياسات المحاسبية .١٩

  
 األدوات المالية – ٩تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

 
م مع اختيار تطبيق اإلعفاء ٢٠١٨يناير  ١بتاريخ التحول في  ٩قام الصندوق بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 
"تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة" بأثر رجعي.  ١المسموح به بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 
 المحاسبة المتعارف عليها سابقاً. وعليه، تم عرض معلومات المقارنة ضمن مبادئ 

 

يتم إجراء التقييم المتعلق بتحديد نموذج األعمال الذي يتم فيه االحتفاظ باألداة المالية وكذلك تصنيف وقياس كافة 
 األدوات المالية للصندوق استنادًا إلى الحقائق والظروف التي كانت قائمة في تاريخ التحول.

 
الجديدة  يفالتصناألصلي وفقاً لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها سابقاً وفئات  التصنيفيعرض الجدول أدناه فئات 

 م:٢٠١٨يناير  ١لألدوات المالية الخاصة بالصندوق كما في  ٩وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي 
 

 

التصنيف وفقاً 
لمبادئ المحاسبة 
المتعارف عليها 

 ً  سابقا

التصنيف الجديد 
وفقاً للمعيار 

الدولي للتقرير 
 ٩المالي 

القيمة الدفترية 
األصلية وفقاً 

لمبادئ المحاسبة 
المتعارف عليها 

 ً  سابقا

القيمة الدفترية 
الجديدة وفقاً 

للمعيار الدولي 
 ٩للتقرير المالي 

     الموجودات المالية

 نقد وما في حكمه
قروض وذمم 
مدينة/بالتكلفة 

 المطفأة
 ٦٦٤٬٢٥٥ ٦٦٤٬٢٥٥ التكلفة المطفأة

 االستثمارات
مقتناة بغرض 

 المتاجرة

بالقيمة العادلة 
من خالل الربح 

 ٣٨٬٥٦٧٬٨٤٧ ٣٨٬٥٦٧٬٨٤٧ أو الخسارة
    

     المطلوبات المالية
 ٥٬٦٣٢ ٥٬٦٣٢ التكلفة المطفأة التكلفة المطفأة أتعاب إدارة مستحقة
 ٤٥٬٣٠٠ ٤٥٬٣٠٠ التكلفة المطفأة التكلفة المطفأة مصروفات مستحقة

 
ً وفئات  التصنيفال يوجد أي تغير في  ً لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها سابقا ً للمعيار الجديدة وف التصنيفوفقا قا
 م.٢٠١٨يناير  ١لألدوات المالية الخاصة بالصندوق كما في  ٩الدولي للتقرير المالي 

 
 



 السعوديةصندوق صائب لألسهم 
  صندوق استثماري مفتوح

 إيضاحات حول القوائم المالية
 م٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 (المبالغ مدرجة بالريال السعودي)
     

٢٣ 

 آخر يوم تقييم .٢٠
 

 م).٢٠١٧ديسمبر  ٣١: ٢٠١٧م (٢٠١٨ديسمبر  ٣١يوم تقييم للسنة كان في  إن آخر
 

 األحداث بعد نهاية فترة التقرير .٢١
 

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

 اعتماد القوائم المالية .٢٢
 

 م).٢٠١٩ابريل  ٠٢هـ (الموافق ١٤٤٠رجب  ٢٦المالية من قبل مدير الصندوق في تم اعتماد هذه القوائم 


