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 صندوق صائب للشركات السعودية 

 .هذه القوائم المالية منجزءاً  10إلى  1شكل اإليضاحات المرفقة من ت
2 

 قائمة المركز المالي    
 2016ديسمبر 31كما في 

 
  

  2016 2015 
        لاير سعودي لاير سعودي إيضاح 

    

    لموجوداتا

 1.072.818 417.704  أرصدة لدى البنوك

 39.350.671 27.941.588 4 إستثمارات تجارية

 -      11.982  مدينةتوزيعات أرباح 

       594.684 -       مدينون آخرون 

  28.371.274 41.018.173       

    

    لمطلوباتا

       69.964 68.772  مصاريف مستحقة الدفع

    

       40.948.209 28.302.502  افي الموجوداتص

    

       411.643 252.224  لوحدات المصدرةا

    

       لاير سعودي 99.48 لاير سعودي 112.21  يمة الوحدةق
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   قائمة العمليات
 2016ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

 
  

 
  2016 2015 

       لاير سعودي لاير سعودي إيضاح 

    اإلستثمار )خسارة( دخل
       (2.505.604) 3.833.645 5 المتاجرة، صافي)خسارة( دخل 

    

    لمصاريف ا
 (877.210) (647.763) 6 أتعاب إدارة

       (68.000) (66.065) 7 مصاريف أخرى

  (713.828) (945.210)       

       (3.450.814) 3.119.817  العمليات )خسارة(صافي دخل 
    
 

 
  



 صندوق صائب للشركات السعودية 

 .هذه القوائم المالية منجزءاً  10إلى  1شكل اإليضاحات المرفقة من ت
4 

 ائمة التدفقات النقدية   ق
 2016ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

 

     

 2016 2015 

      لاير سعودي لاير سعودي 

   
   ةيلشغيالت اطاتالنش

 (3.450.814) 3.119.817 العمليات )خسارة(دخل صافي 

   

   التعديالت لـ:

 3.528.805 (7.931.671) عن اإلستثمارات التجاريةغير المحققة  الخسائر)األرباح( الحركة في 

   

   والمطلوبات التشغيلية: اتالموجود ت فيارغيالت

 1.065.847 19.340.754 إستثمارات تجارية

 -        (11.982) مدينةتوزيعات أرباح 

 (594.684) 594.684 مدينون آخرون 

      (33.013) (1.192) مصاريف مستحقة الدفع

      516.141 15.110.410 ة من النشاطات التشغيليةنقديي الصاف
   

   اطات التمويليةالنش

 4.060.547 2.377.737 متحصالت من الوحدات المباعة

      (5.059.795) (18.143.261) قيمة الوحدات المستردة

      (999.248) (15.765.524) ة المستخدمة في النشاطات التمويليةنقديي الصاف

   

 (483.107) (655.114) في األرصدة لدى البنوكالنقص 

      1.555.925  1.072.818 األرصدة لدى البنوك في بداية السنة

      1.072.818  417.704 األرصدة لدى البنوك في نهاية السنة

   
   التدفقات النقدية التشغيلية من توزيعات األرباح 

   
      1.355.911  1.274.631 توزيعات أرباح مستلمة
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 ائمة التغيرات في صافي الموجودات    ق
 2016ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

 

     

 2016 2015 

      لاير سعودي لاير سعودي 

   
      45.398.271 40.948.209 صافي قيمة الموجودات في بداية السنة

   

   التغيرات من العمليات 
      (3.450.814) 3.119.817 العمليات)خسارة( دخل صافي 

   

   

   لتغيرات من معامالت الوحدات: ا
 4.060.547 2.377.737 متحصالت من بيع الوحدات 
      (5.059.795) (18.143.261) قيمة الوحدات المستردة 

      (999.248) (15.765.524) افي التغير من معامالت الوحداتص

      40.948.209 28.302.502 صافي قيمة الموجودات في نهاية السنة
   

 

 معامالت الوحدات 
 

 : ديسمبر 31المنتهية في  للسنةيما يلي ملخصاً لمعامالت الوحدات ف

 

 2016 2015 

      وحـــــــــــدات وحـــــــــــدات 

   

      420.043 411.643 الوحدات في بداية السنة

 32.016 23.518 حدات مباعةو

      (40.416) (182.937) حدات مستردةو

      (8.400) (159.419) صافي النقص في الوحدات

      411.643 252.224 الوحدات في نهاية السنة
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 يضاحات حول القوائم المالية إ
 2016ديسمبر 31

 
 عــام - 1

إن صندوق صائب للشركات السعودية )الصندوق( هو صندوق إستثماري غير محدد المدة، أنشئ بموجب إتفاق بين  

 .2005أبريل  23. بدأ الصندوق عملياته بتاريخ الوحدات( )مالكي فيه والمستثمرين الصندوق مدير

 هماألس في االستثمار خالل من األجل الطويل المدى على المال رأس زيادة في الراغبين للمستثمرين مصمم الصندوق 

 في رجويد الصندوق، في الدخل كامل إستثمار يعاد اإلسالمية. الشرعية أحكام مع المتوافقة المالية والمنتجات السعودية

  الوحدة. سعر

لإلستثمار  للبنك السعودي مملوكة بالكامل شركة تابعة، (االستثمار كابيتال) الية والوساطةاالستثمار لألوراق المإن شركة  

 للصندوق. وأمين حفظ. كما تعمل االستثمار كابيتال مديراً ووسيطاً )البنك(

 تمسك دفاتر وسجالت الصندوق باللاير السعودي. 

 

 اللوائح النظامية  - 2

الصادرة من قبل هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية  )الالئحة(لالئحة صناديق االستثمار  الصندوقيخضع  

( والئحة صناديق االستثمار الصادرة من قبل هيئة السوق 2006يوليو  15هـ )الموافق 1427جمادي الثاني  19بتاريخ 

 6هـ )الموافق 1438صفر  6(، كما يخضع اعتباراً من 2006سمبر دي 24هـ )الموافق 1427ذو الحجة  3المالية بتاريخ 

ـ )الموافق 1437شعبان  16( لالئحة صناديق االستثمار الجديدة الصادرة من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ 2016نوفمبر  ه

ة السعودية لمملكة العربي( والتي تنص على األمور التي يتعين على جميع الصناديق االستثمارية العاملة في ا2016مايو  23

 اتباعها. 

 

 السياسات المحاسبية الهامة - 3

اناً بأهم نورد فيما يلي بيو. المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية أعدت القوائم المالية طبقاً لمعايير المحاسبة 

 السياسات المحاسبية: 
 

 العرف المحاسبي  

 التكلفة التاريخية المعدلة لتشتمل على قياس االستثمارات التجارية بالقيمة العادلة. وفقاً لمبدأتعد القوائم المالية  
 

 اإليرادات  إثبات 

األرباح وغير المحققة الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة  (الخسائر)األرباح  التغيرات فييشتمل دخل المتاجرة على  

وتوزيعات األرباح الناتجة عن اإلستثمارات التجارية. تحدد األرباح )الخسائر( المحققة من بيع االستثمارات التجارية، 

المحققة عن االستثمارات التجارية المباعة على أساس المتوسط المرجح. يتم إثبات توزيعات األرباح عند  (الخسائر)

 .قية الصندوق إلستالمها(أي عند اإلقرار بأحاإلعالن عنها )
 

 تقويم اإلستثمارات 

تثمارات . تقوم االسالمشتراه ألغراض المتاجرة بسعر السوق السائد بتاريخ قائمة المركز المالي األسهم تقوم استثمارات 

 . في الصناديق االستثمارية على أساس صافي قيمة موجودات الصندوق المعلن من قبل مدير الصندوق
 

 المعامالت االستثمارية  

 تقيد المعامالت االستثمارية بتاريخ التداول.  
  

 الزكاة وضريبة الدخل  

 مخصص في القوائم المالية المرفقة.الوحدات، وبالتالي ال يجنب لهما أي  مالكيالزكاة وضريبة الدخل من مسئولية  
  

 العمالت األجنبية  

بأسعار التحويل السائدة وقت حدوث المعامالت. ويعاد  لرياالت سعوديةتحّول المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية  

درج . تفي ذلك التاريخة بأسعار التحويل السائدة تحويل أرصدة الموجودات والمطلوبات المسجلة بالعمالت األجنبي

  .العملياتالتحويل في قائمة  الناتجة عن عمليات والخسائراألرباح 
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 (تتمة )يضاحات حول القوائم المالية إ
 2016ديسمبر 31

 اإلستثمارات التجارية  - 4

 يما يلي ملخصاً بمكونات المحفظة اإلستثمارية كما في تاريخ قائمة المركز المالي:ف
 

   2016 
 من % القيمة السوقية التكلفـــة 
        السوقية القيمة لاير سعودي لاير سعودي 

    استثمارات األسهم )حسب القطاع(:

 20.68 5.777.711 6.645.317 بتروكيماويات

 18.98 5.302.883 7.142.561 بنوك

 12.59 3.517.144 3.399.626 زراعة

 4.85 1.358.086 2.278.213 أسمنت

        42.90 11.985.764 9.979.675 أخرى 

 29.445.392 27.941.588 100.00 
       

 

   2015 

 من % القيمة السوقية التكلفـــة 
        السوقية القيمة لاير سعودي لاير سعودي 

    استثمارات األسهم )حسب القطاع(:

 18.71 7.363.102 10.885.221 بنوك 

 13.18 5.185.393 5.583.628 زراعة

 11.46 4.511.343 7.415.588 بتروكيماويات

 9.55 3.758.957 5.835.268 أسمنت

        42.14 16.580.610 17.121.441 أخرى 

 46.841.146 37.399.405 95.04 

    صناديق استثمارية

 4.96 1.951.266 1.945.000 صندوق صائب للمتاجرة بالسلع
       

 48.786.146 39.350.671 100.00 
       

. كذلك، ال يوجد لدى الصندوق نظام األسهم السعودية )تداول(، وهي غير مصنفةيتم تداول استثمارات األسهم في سوق 

وضع و استثمار القطاعتعرض لها خاطر وذلك بمراقبة المخاطر التي يبالحد من المالصندوق مدير تصنيف داخلي. يقوم 

 حد لكل منها. 
 

 ، صافيالمتاجرة)خسارة(  دخل - 5

 2016 2015 

      لاير سعودي لاير سعودي 

 (3.528.805) 7.931.671 غير المحققة (الخسائراألرباح )الحركة في 

 1.355.911  1.286.613 توزيعات أرباح

      (332.710) (5.384.639) محققة خسائر 

 3.833.645 (2.505.604)      
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 يضاحات حول القوائم المالية ) تتمة( إ
 2016ديسمبر 31
 
 ذات العالقة  الجهاتالمعامالت مع  - 6

تمثل أتعاب اإلدارة الظاهرة  .تاريخ تقويمفي كل  من صافي قيمة الموجودات %1.75بواقع يدفع الصندوق أتعاب إدارة  
 .السنةالمحملة من قبل مدير الصندوق خالل  األتعاب في قائمة العمليات

ادل ، وبحد أقصى يعنيابة عن الصندوق دفعها المديريتسترد من الصندوق المصاريف اإلدارية التي إضافة إلى ذلك،  
 من صافي قيمة الموجودات في السنة.0.40%

يتال اإلستثمار كابشركة عمل . كما تثمار كابيتالاإلستشركة من خالل  ةتتم عمليات التداول في سوق األسهم السعودي 
 للصندوق. أمين حفظ

 البنك الذي يتعامل معه الصندوق. يعتبر البنك السعودي لإلستثمار 

 ديسمبر على وحدات مملوكة على النحو التالي: 31يشتمل حساب مالكي الوحدات كما في  
   

          2016 2015 
       وحـــــــــــدات وحـــــــــــدات  

 108.910 54.000  وحدات مملوكة من قبل مدير الصندوق 

       2.518 2.518  مدير الصندوقوحدات مملوكة من قبل موظفي 

  56.518 111.428       

 
 المصاريف األخرى - 7

 2016  2015 
      لاير سعودي لاير سعودي 

 30.000 30.000 أتعاب مراجعة

 22.700 20.765 أتعاب الهيئة الشرعية

 7.500 7.500 رسوم هيئة السوق المالية

 5.000 5.000 رسوم تداول

      2.800 2.800 أعضاء مجلس اإلدارةأتعاب 

 66.065 68.000      

 

 إدارة المخاطر  - 8

 الخاصة مخاطر أسعار العموالت 

عن إمكانية تأثير التغيرات في أسعار العموالت السائدة في السوق على الربحية الخاصة تنشأ مخاطر أسعار العموالت  

 المستقبلية أو القيمة العادلة لألدوات المالية. 

مطلوباته غير مرتبطة موجوداته ووبتاريخ قائمة المركز المالي، ال يتعرض الصندوق لمخاطر أسعار العموالت ألن  

 بعمولة.
 

 مخاطر االئتمان
 .تمكن طرف ما من الوفاء بالتزاماته بشأن أداه مالية ما مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية وتمثل عدم

 مدير يقوم .آخرون ومدينون المدينة األرباح وتوزيعات البنوك لدى األرصدة بشأن االئتمان لمخاطر الصندوق يخضع

  .بمراقبتها وذلك به الخاصة االئتمان مخاطر من بالحد الصندوق

 وضح الجدول أدناه الحد األقصى لمخاطر االئتمان المتعلقة ببنود قائمة المركز المالي:ي
 
 2016 2015 
      لاير سعودي لاير سعودي 

 1.072.818 417.704 أرصدة لدى البنوك
 -       11.982  مدينة توزيعات أرباح
      594.684 -      مدينون آخرون

      1.667.502 429.686 لمخاطر االئتمان المعرضةإجمالي البنود 
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 يضاحات حول القوائم المالية ) تتمة ( إ
 2016ديسمبر 31

 
 تتمة -إدارة المخاطر - 8
 

 أسعار األسهممخاطر 

ت للتغيرات في مستويات مؤشرا نتيجة القيمة العادلة لألسهم التغير فيتمثل مخاطر أسعار األسهم المخاطر الناتجة عن  

 األسهم وقيمة كل سهم على حده.

ويتم احتسابها على أساس "بيتا" والتي يتم احتسابها  ،تخضع استثمارات األسهم الخاصة بالصندوق لمخاطر أسعار األسهم 

 وقياسها داخلياً من قبل مدير الصندوق. 

 أحكام مع وافقةالمت السعودية لألسهم بورز آند ستاندرد مؤشر في للتذبذب الصندوق سعر استجابة مدى باحتساب "بيتا" تقوم 

 المحتملة غيراتللت نتيجة األسهم الستثمارات العادلة القيمة في للتغير نتيجة العمليات قائمة على األثر يلي فيما الشريعة.

 ثابتة: بقيت التي األخرى للتغيير القابلة البنود كافة ذلك في ابم األسهم مؤشرات في المعقولة
 

  2016 2015 
   

 التغير في أسعار
 األسهم

 
 األثر على قائمة

 العمليات

 
 التغير في أسعار

 األسهم

 
 على قائمة األثر

 العمليات
          لاير سعودي % لاير سعودي % 

بورز لألسهم السعودية  مؤشر ستاندرد آند

 3.440.745 10 2.542.684 10 المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية
 

 السيولةمخاطر 

تنشأ  .وتمثل الصعوبات التي يواجهها الصندوق في توفير األموال الالزمة للوفاء بالتعهدات المتعلقة بالتزاماته المالية 

 وبمبلغ يعادل قيمته العادلة. بسرعة قدرة على بيع أصل مالي ما ممخاطر السيولة عن عدم ال

، وبالتالي يتعرض الصندوق بشكل يوميواسترداد الوحدات كام الصندوق على أن يتم االشتراك في تنص شروط وأح 

ألسهم في سوق امدرجة لمخاطر السيولة بشأن استردادات مالكي الوحدات. أن استثمارات الصندوق قابلة للبيع فوراً ألنها 

. يقوم مدير الصندوق بمراقبة متطلبات السيولة بانتظام والتأكد من توفر السيولة الكافية للوفاء بأية )تداول( ةالسعودي

 عند نشوئها. تالتزاما
 

 العمالتمخاطر  

 وتمثل مخاطر تذبذب قيمة أداه مالية ما نتيجة للتغيرات في أسعار الصرف األجنبي. 

سجلة م الموجودات والمطلوبات المالية الخاصة بالصندوقوحيث أن  عودي العملة الرئيسية للصندوق.يعتبر اللاير الس

 .عمالتاليتعرض لمخاطر بالعملة الرئيسية له، فإن الصندوق ال 

 
 لألدوات المالية  القيمة العادلة - 9

ى ألرصدة لدالموجودات المالية للصندوق من اتتكون األدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية. تتكون 

 .البنوك، واإلستثمارات التجارية

ما بين أطراف راغبة في ذلك وبشروط القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بموجبها تبادل موجودات ما أو سداد مطلوبات 

لة قيمة العادلة على أساس األسعار المتداو، تحدد الالمالية النشطةتعامل عادل. بالنسبة لإلستثمارات المتداولة في األسواق 

 لمعلنةابالنسبة لالستثمارات في الصناديق االستثمارية، تحدد القيمة العادلة على أساس صافي قيمة الموجودات  في السوق.

 مدير الصندوق.قبل من 

التجارية بالقيمة العادلة. ان القيمة العادلة لألدوات المالية األخرى يتوقع بأن ال تختلف كثيراً عن قيمتها  تقيد اإلستثمارات

 الدفترية.

 
 أخر يوم للتقويم  -10

 (.2015ديسمبر  31: 2015) 2016ديسمبر  31كان آخر يوم تقويم في السنة  


