صندوق صائب لألسهم السعودية
(مدار من قبل شركة االستثمار لألوراق المالية والوساطة)

القوائم المالية
 31ديسمبر 2016

صندوق صائب لألسهم السعودية
قائمة المركز المالي
كما في 31ديسمبر 2016

إيضاح
الموجودات
أرصدة لدى البنوك
إستثمارات تجارية
توزيعات أرباح مدينة
مدينون آخرون

4

2016
لاير سعودي

2015
لاير سعودي

3.483.946
50.966.731
38.876
-

833.037
56.976.397
846.414

54.489.553

58.655.848

المطلوبات
مصاريف مستحقة الدفع

50.507

48.110

صافي الموجودات

54.439.046

58.607.738

الوحدات المصدرة

290.922

345.287

قيمة الوحدة

 187.13لاير سعودي

 169.74لاير سعودي

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  10جزءاً من هذه القوائم المالية.
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صندوق صائب لألسهم السعودية
قائمة العمليات
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016

إيضاح

2016
لاير سعودي

2015
لاير سعودي

دخل (خسارة) اإلستثمار
دخل (خسارة) المتاجرة ،صافي

5

5.112.533

()4.364.837

المصاريف
أتعاب إدارة
مصاريف أخرى

6
7

()911.418
()45.300

()1.221.287
()45.300

()956.718

()1.266.587

4.155.815

()5.631.424

صافي دخل (خسارة) العمليات

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  10جزءاً من هذه القوائم المالية.
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صندوق صائب لألسهم السعودية
قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
2016
لاير سعودي

2015
لاير سعودي

النشاطات التشغيلية
صافي دخل (خسارة) العمليات

4.155.815

()5.631.424

التعديالت لـ:
الحركة في (األرباح) الخسائر غير المحققة
عن اإلستثمارات التجارية

()11.487.024

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
إستثمارات تجارية
توزيعات أرباح مدينة
مدينون آخرون
مصاريف مستحقة الدفع

17.496.690
()38.876
846.414
2.397

()1.638.738
()846.414
3.748

صافي النقدية من (المستخدمة في) النشاطات التشغيلية

10.975.416

()1.588.560

النشاطات التمويلية
متحصالت من الوحدات المباعة
قيمة الوحدات المستردة

405.900
()8.730.407

1.033.249
()650.292

صافي النقدية (المستخدمة في) من النشاطات التمويلية

()8.324.507

382.957

الزيادة (النقص) في األرصدة لدى البنوك

2.650.909

األرصدة لدى البنوك في بداية السنة

833.037

2.038.640

األرصدة لدى البنوك في نهاية السنة

3.483.946

833.037

6.524.268

()1.205.603

التدفقات النقدية التشغيلية من توزيعات األرباح
توزيعات أرباح مستلمة

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  10جزءاً من هذه القوائم المالية.
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1.840.611

1.845.101

صندوق صائب لألسهم السعودية
قائمة التغيرات في صافي الموجودات
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
2016
لاير سعودي

2015
لاير سعودي

صافي قيمة الموجودات في بداية السنة

58.607.738

63.856.205

التغيرات من العمليات:
صافي دخل (خسارة) العمليات

4.155.815

التغيرات من معامالت الوحدات:
متحصالت من الوحدات المباعة
قيمة الوحدات المستردة

405.900
()8.730.407

1.033.249
()650.292

صافي التغير من معامالت الوحدات

()8.324.507

382.957

صافي قيمة الموجودات في نهاية السنة

54.439.046

58.607.738

()5.631.424

معامالت الوحدات
فيما يلي ملخصا ً لمعامالت الوحدات للسنة المنتهية في  31ديسمبر:
2016
وحـــــــــــدات

2015
وحــــــدات

الوحدات في بداية السنة

345.287

343.743

وحدات مباعة
وحدات مستردة

2.458
()56.823

4.790
()3.246

صافي (النقص) الزيادة في الوحدات

()54.365

1.544

الوحدات في نهاية السنة

290.922

345.287

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  10جزءاً من هذه القوائم المالية.
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صندوق صائب لألسهم السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية
 31ديسمبر 2016
-1

عــام
صندوق صائب لألسهم السعودية (الصندوق) هو صندوق إستثمار غير محدد المدة ،أنشئ بموجب إتفاق بين مدير الصندوق
والمستثمرين فيه (مالكي الوحدات) .بدأ الصندوق عملياته بتاريخ  24يوليو .2004
يهدف الصندوق إلى إنماء رأس المال على المدى الطويل من خالل اإلستثمار في األسهم السعودية والمنتجات المالية .يعاد
إستثمار كامل الدخل في الصندوق ،ويدرج في سعر الوحدة .
إن شركة االستثمار لألوراق المالية والوساطة (االستثمار كابيتال) ،شركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك السعودي لإلستثمار
(البنك) .كما تعمل االستثمار كابيتال مديراً ووسيطا ً وأمين حفظ للصندوق.
إن دفاتر وسجالت الصندوق ممسوكة باللاير السعودي.
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اللوائح النظامية
يخضع الصندوق لالئحة صناديق االستثمار (الالئحة) الصادرة من قبل هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية بتاريخ
 19جمادي الثاني 1427هـ (الموافق  15يوليو  )2006والئحة صناديق االستثمار الصادرة من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ
 3ذو الحجة 1427هـ (الموافق  24ديسمبر  ،)2006كما يخضع اعتباراً من  6صفر 1438هـ (الموافق  6نوفمبر )2016
لالئحة صناديق االستثمار الجديدة الصادرة من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ  16شعبان 1437هـ (الموافق  23مايو )2016
والتي تنص على األمور التي يتعين على جميع الصناديق االستثمارية العاملة في المملكة العربية السعودية اتباعها.
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السياسات المحاسبية الهامة
ً
أعدت القوائم المالية طبقا ً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية ،وفيما يلي بيانا بأهم السياسات
المحاسبية المتبعة:
العرف المحاسبي
ً
تعد القوائم المالية وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية المعدلة لتشتمل على قياس االستثمارات التجارية بالقيمة العادلة.
إثبات اإليرادات
يشتمل دخل المتاجرة على كافة األرباح (الخسائر) غير المحققة الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة واألرباح (الخسائر)
المحققة من بيع االستثمارات التجارية ،وتوزيعات األرباح الناتجة عن اإلستثمارات التجارية .تحدد األرباح (الخسائر) المحققة
عن االستثمارات التجارية المباعة على أساس المتوسط المرجح .يتم إثبات توزيعات األرباح عند اإلعالن عنها (أي عند
اإلقرار بأحقية الصندوق إلستالمها).
تقويم اإلستثمار
تقوم إستثمارات األسهم المشتراه ألغراض المتاجرة بالسعر السائد في السوق بتاريخ قائمة المركز المالي .تقوم االستثمارات
في الصناديق االستثمارية على أساس صافي قيمة الموجودات المعلن عنه من قبل مدير الصندوق.
المعامالت اإلستثمارية
تقيد المعامالت اإلستثمارية بتاريخ التداول.
الزكاة وضريبة الدخل
الزكاة وضريبة الدخل من مسئولية مالكي الوحدات ،وبالتالي ال يجنب لها أي مخصص في القوائم المالية المرفقة.
العمالت األجنبية
تحوّ ل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية لرياالت سعودية بأسعار التحويل السائدة وقت حدوث المعامالت .ويعاد تحويل
أرصدة الموجودات والمطلوبات المسجلة بالعمالت األجنبية بتاريخ قائمة المركز المالي بأسعار التحويل السائدة بتاريخ قائمة
المركز المالي .تدرج أرباح وخسائر التحويل في قائمة العمليات.
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صندوق صائب لألسهم السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية – تتمة
 31ديسمبر 2016
 - 4اإلستثمارات التجارية
فيما يلي ملخص بمكونات محفظة االستثمارات التجارية بتاريخ قائمة المركز المالي:

استثمارات األسهم (حسب القطاع)
بنوك
بتروكيماويات
زراعة
اتصاالت
أخرى

2016

التكلفـة
لاير سعودي

القيمة السوقية
لاير سعودي

 %من
القيمة السوقية

16.241.068
11.599.672
4.900.852
987.452
17.562.592

13.828.267
10.296.008
4.972.894
935.610
20.933.952

27.13
20.20
9.76
1.84
41.07

51.291.636

50.966.731

100.00

2015
التكلفة
لاير سعودي
استثمارات األسهم (حسب القطاع)
بنوك
زراعة
بتروكيماويات
أسمنت
أخرى
استثمارات الصناديق
صندوق صائب للمتاجرة بالسلع

القيمة السوقية
لاير سعودي

 %من
القيمة السوقية

22.305.957
7.962.167
9.422.003
4.391.641
21.876.558

17.446.918
7.309.193
5.735.335
2.793.342
20.852.488

30.62
12.83
10.07
4.90
36.60

65.958.326

54.137.276

95.02

2.830.000

2.839.121

4.98

68.788.326

56.976.397

100

يتم تداول استثمارات األسهم في سوق األسهم السعودية (تداول) ،وهي غير مصنفة .كذلك ،ال يوجد لدى الصندوق نظام تصنيف
داخلي .يقوم مدير الصندوق بالحد من المخاطر وذلك بمراقبة المخاطر التي تتعرض لها القطاعات المستثمر فيها ووضع حدود
لكل قطاع على حده.
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دخل (خسارة) المتاجرة ،صافي

الحركة في األرباح (الخسائر) غير المحققة
توزيعات أرباح
(خسارة) أرباح محققة

7

2016
لاير سعودي

2015
لاير سعودي

11.487.024
1.879.487
()8.253.978

()6.524.268
1.845.101
314.330

5.112.533

()4.364.837

صندوق صائب لألسهم السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية – تتمة
 31ديسمبر 2016
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المعامالت مع األطراف ذات العالقة
يدفع الصندوق أتعاب إدارة بمعدل سنوي قدره  %1.75من صافي قيمة موجودات الصندوق في كل تاريخ تقويم .تمثل أتعاب
اإلدارة الظاهرة في قائمة العمليات ،األتعاب المحملة من قبل مدير الصندوق خالل السنة.
إضافة إلى ذلك ،يقوم يقوم المدير باسترداد المصاريف اإلدارية التي يدفعها نيابة عن الصندوق وبحد أقصى قدره %0.25
من صافي قيمة الموجودات بالسنة.
تتم عمليات تداول اإلسهم في سوق األسهم السعودية(تداول) من خالل شركة االستثمار كابيتال.كما تعمل االستثمار كابيتال
أمين حفظ إلستثمارات الصندوق.
إن البنك السعودي لإلستثمار هو البنك الذي يتعامل معه الصندوق.
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المصاريف األخرى

أتعاب مراجعة
رسوم هيئة السوق المالية
رسوم تداول
أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة
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2016
لاير سعودي

2015
لاير سعودي

30.000
7.500
5.000
2.800

30.000
7.500
5.000
2.800

45.300

45.300

إدارة المخاطر
مخاطر أسعار العموالت الخاصة
تنشأ مخاطر أسعار العموالت الخاصة عن إمكانية تأثير التغيرات في أسعار العموالت السائدة في السوق على الربحية المستقبلية
أو القيمة العادلة لألدوات المالية.
وكما بتاريخ قائمة المركز المالي ،ال يتعرض الصندوق لمخاطر أسعار العموالت ألن موجوداته ومطلوباته غير مرتبطة بعمولة.
مخاطر االئتمان
وتمثل عدم تمكن طرف ما من الوفاء بالتزاماته بشأن أداه مالية ما مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية.
يخضع الصندوق لمخاطر االئتمان بشأن األرصدة لدى البنوك وتوزيعات األرباح المدينة ومدينون آخرون .يقوم مدير الصندوق
بالحد من مخاطر االئتمان الخاصة به وذلك بمراقبتها.
يوضح الجدول أدناه الحد األقصى لمخاطر االئتمان المتعلقة ببنود قائمة المركز المالي:
2016
سعودي
لاير
___________
أرصدة لدى البنوك
توزيعات أرباح مدينة
مدينون آخرون

3.483.946
38.876
-

2015
سعودي
لاير
__________
833.037
846.414

إجمالي البنود المعرضة لمخاطر االئتمان

3.522.822

1.679.451
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إدارة المخاطر  -تتمة
مخاطر أسعار األسهم
تمثل مخاطر أسعار األسهم المخاطر الناتجة عن التغير في القيمة العادلة لألسهم نتيجة للتغيرات في مستويات مؤشرات األسهم
وقيمة كل سهم على حده.
تخضع استثمارات األسهم الخاصة بالصندوق لمخاطر أسعار األسهم ،ويتم احتسابها على أساس "بيتا" والتي يتم احتسابها
وقياسها داخليا ً من قبل مدير الصندوق .تقوم "بيتا" باحتساب مدى استجابة سعر الصندوق للتذبذب في مؤشر تاسي لكافة األسهم
السعودية .فيما يلي األثر على قائمة العمليات نتيجة للتغير في القيمة العادلة الستثمارات األسهم نتيجة للتغيرات المحتملة المعقولة
في مؤشرات األسهم وكذلك كافة البنود القابلة للتغيير األخرى التي بقيت ثابتة:

مؤشر تاسي

2016

2015

التغير في أسعار
األسهم

األثر على قائمة
العمليات

التغير في أسعار
األسهم

األثر على قائمة
العمليات

%

لاير سعودي

%

لاير سعودي

10

4.637.972

10

4.926.492

مخاطر السيولة
وتمثل الصعوبات التي يواجهها الصندوق في توفير األموال الالزمة للوفاء بالتعهدات المتعلقة بالتزاماته المالية.
تنص شروط وأحكام الصندوق على أن يتم االشتراك في واسترداد الوحدات يوميا ً ،وبالتالي يتعرض الصندوق لمخاطر السيولة
بشأن استردادات مالكي الوحدات .أن استثمارات الصندوق قابلة للبيع فوراً ألنها مدرجة في سوق األسهم السعودية (تداول).
يقوم مدير الصندوق بمراقبة متطلبات السيولة بانتظام والتأكد من توفر السيولة الكافية للوفاء بأية التزامات عند نشوئها.
مخاطر العمالت
وتمثل مخاطر تذبذب قيمة أداه مالية ما نتيجة للتغيرات في أسعار الصرف األجنبي.
يعتبر اللاير السعودي العملة الرئيسية للصندوق .وحيث أن الموجودات والمطلوبات المالية الخاصة بالصندوق مسجلة بالعملة
الرئيسية له ،فإن الصندوق ال يتعرض لمخاطر العمالت.
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القيمة العادلة لألدوات المالية
تتكون األدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية .تتكون الموجودات المالية الخاصة بالصندوق من األرصدة
لدى البنوك ،واإلستثمارات التجارية.
القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بموجبها تبادل موجودات ما أو سداد مطلوبات ما بين أطراف راغبة في ذلك وبشروط تعامل
عادل .بالنسبة لإلستثمارات المتداولة في األسواق المالية النشطة ،تحدد القيمة العادلة على أساس األسعار المتداولة في السوق.
بالنسبة لالستثمارات في الصناديق االستثمارية ،تحدد القيمة العادلة على أساس صافي قيمة الموجودات المعلن عنه من قبل
مدير الصندوق.
تقيد اإلستثمارات التجارية بالقيمة العادلة .ان القيمة العادلة لألدوات المالية األخرى يتوقع بأن ال تختلف كثيراً عن قيمتها
الدفترية.
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أخر يوم للتقويم
كان آخر يوم تقويم في السنة  31ديسمبر  31 :2015( 2016ديسمبر .)2015
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