
  
  

ألسھم السعودیة صائب لصندوق 
)االستثمار لألوراق المالیة والوساطةشركة (مدار من قبل

لقوائم المالیة ا
٢٠١٧دیسمبر ٣١







ألسھم السعودیة صائب لصندوق 

.ھذه القوائم المالیةمنجزءا١٠ًإلى ١شكل اإلیضاحات المرفقة من ت
٣

قائمة المركز المالي    
٢٠١٧دیسمبر ٣١كما في 

٢٠١٧٢٠١٦
لایر سعودي لایر سعوديإیضاح

لموجوداتا
٦٦٤٬٢٥٥٣٫٤٨٣٫٩٤٦أرصدة لدى البنوك
٤٣٨٬٥٦٧٬٨٤٧٥٠٫٩٦٦٫٧٣١إستثمارات تجاریة

٣٨٫٨٧٦-توزیعات أرباح مدینة 

٣٩٬٢٣٢٬١٠٢٥٤٫٤٨٩٫٥٥٣

لمطلوباتا
٥٠٬٩٣٢٥٠٫٥٠٧مصاریف مستحقة الدفع

٣٩٬١٨١٬١٧٠٥٤٫٤٣٩٫٠٤٦افي الموجوداتص

٢١٣٬٤٨٣٢٩٠٫٩٢٢لوحدات المصدرةا

لایر سعودي١٨٧٫١٣لایر سعودي ١٨٣٫٥٣یمة الوحدةق



ألسھم السعودیة صائب لصندوق 

.ھذه القوائم المالیةمنجزءا١٠ًإلى ١شكل اإلیضاحات المرفقة من ت
٤

ائمة العملیات  ق
٢٠١٧دیسمبر ٣١المنتھیة في للسنة 

٢٠١٧٢٠١٦
لایر سعودي لایر سعوديإیضاح

اإلستثماردخل(خسارة)
٥٫١١٢٫٥٣٣)٩٦١٬٢٤٨(٥دخل المتاجرة، صافي(خسارة)

لمصاریفا
)٩١١٫٤١٨()٨٧٦٬٠٥٢(٦أتعاب إدارة

)٤٥٫٣٠٠()٤٥٬٣٠٠(٧مصاریف أخرى

)٩٥٦٫٧١٨()٩٢١٬٣٥٢(

٤٫١٥٥٫٨١٥)١٬٨٨٢٬٦٠٠(دخل العملیات(خسارة)صافي 



ألسھم السعودیة صائب لصندوق 

.ھذه القوائم المالیةمنجزءا١٠ًإلى ١شكل اإلیضاحات المرفقة من ت
٥

ائمة التدفقات النقدیة   ق
٢٠١٧دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

٢٠١٧٢٠١٦
لایر سعودي لایر سعودي

ةیلشغیالتاألنشطة
٤٫١٥٥٫٨١٥)١٬٨٨٢٬٦٠٠(دخل العملیات(خسارة) صافي 

التعدیالت لـ: 
غیر المحققة (األرباح) الخسائرالحركة في 

)١١٫٤٨٧٫٠٢٤(١٬٠٠٩٬٤٢٧اإلستثمارات التجاریةعن 

والمطلوبات التشغیلیة:اتالموجودت فيارغیالت
١١٬٣٨٩٬٤٥٧١٧٫٤٩٦٫٦٩٠إستثمارات تجاریة

)٣٨٫٨٧٦(٣٨٬٨٧٦توزیعات أرباح مدینة
٨٤٦٫٤١٤-مدینون آخرون 

٤٢٥٢٫٣٩٧مصاریف مستحقة الدفع

١٠٬٥٥٥٬٥٨٥١٠٫٩٧٥٫٤١٦التشغیلیةاألنشطةة من نقدیي الصاف

التمویلیةاألنشطة
٤٠٥٫٩٠٠-متحصالت من الوحدات المباعة

)٨٫٧٣٠٫٤٠٧()١٣٬٣٧٥٬٢٧٦(قیمة الوحدات المستردة

)٨٫٣٢٤٫٥٠٧()١٣٬٣٧٥٬٢٧٦(التمویلیةاألنشطةالمستخدمة فية نقدیي الصاف

٢٫٦٥٠٫٩٠٩)٢٬٨١٩٬٦٩١(األرصدة لدى البنوكفيالزیادة) النقص(

٣٬٤٨٣٬٩٤٦٨٣٣٫٠٣٧األرصدة لدى البنوك في بدایة السنة

٦٦٤٬٢٥٥٣٫٤٨٣٫٩٤٦األرصدة لدى البنوك في نھایة السنة

التدفقات النقدیة التشغیلیة من توزیعات األرباح
١٬٧٥٠٬٦١١١٫٨٤٠٫٦١١توزیعات أرباح مستلمة



ألسھم السعودیة صائب لصندوق 

.ھذه القوائم المالیةمنجزءا١٠ًإلى ١شكل اإلیضاحات المرفقة من ت
٦

ائمة التغیرات في صافي الموجودات    ق
٢٠١٧دیسمبر ٣١المنتھیة في للسنة 

٢٠١٧٢٠١٦
لایر سعودي لایر سعودي

٥٤٬٤٣٩٬٠٤٦٥٨٫٦٠٧٫٧٣٨افي قیمة الموجودات في بدایة السنةص

التغیرات من العملیات:
٤٫١٥٥٫٨١٥)١٬٨٨٢٬٦٠٠(دخل العملیات(خسارة) صافي 

لتغیرات من معامالت الوحدات: ا
٤٠٥٫٩٠٠-متحصالت من الوحدات المباعة

)٨٫٧٣٠٫٤٠٧()١٣٬٣٧٥٬٢٧٦(قیمة الوحدات المستردة

)٨٫٣٢٤٫٥٠٧()١٣٬٣٧٥٬٢٧٦(افي التغیر من معامالت الوحداتص

٣٩٬١٨١٬١٧٠٥٤٫٤٣٩٫٠٤٦الموجودات في نھایة السنةصافي قیمة

معامالت الوحدات 

لمعامالت الوحدات ف ً دیسمبر: ٣١المنتھیة في للسنة یما یلي ملخصا

٢٠١٧٢٠١٦
وحــــــداتوحـــــــــــدات

٢٩٠٬٩٢٢٣٤٥٫٢٨٧لوحدات في بدایة السنةا

٢٫٤٥٨-حدات مباعةو
)٥٦٫٨٢٣()٧٧٬٤٣٩(حدات مستردةو

)٥٤٫٣٦٥()٧٧٬٤٣٩(في الوحداتصافي النقص

٢١٣٬٤٨٣٢٩٠٫٩٢٢الوحدات في نھایة السنة
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٧

یضاحات حول القوائم المالیة إ
٢٠١٧دیسمبر ٣١

عــام-١
أنشئ بموجب إتفاق بین مدیر الصندوق صندوق صائب لألسھم السعودیة (الصندوق) ھو صندوق إستثمار غیر محدد المدة، 

.٢٠٠٤یولیو ٢٤والمستثمرین فیھ (مالكي الوحدات). بدأ الصندوق عملیاتھ بتاریخ 

یھدف الصندوق إلى إنماء رأس المال على المدى الطویل من خالل اإلستثمار في األسھم السعودیة والمنتجات المالیة. یعاد 
ویدرج في سعر الوحدة .إستثمار كامل الدخل في الصندوق، 

ستثمار للبنك السعودي لإلمملوكة بالكاملشركة تابعة، )االستثمار كابیتال(االستثمار لألوراق المالیة والوساطةتعمل شركة 
للصندوق.وأمین حفظكمدیر ووسیط،(البنك)

إن دفاتر وسجالت الصندوق ممسوكة باللایر السعودي.

اللوائح النظامیة -٢
ھـ (الموافق ١٤٢٧الحجة ذي٣الصادرة من قبل ھیئة السوق المالیة بتاریخ لالئحة صنادیق االستثمار (الالئحة)الصندوقیخضع 

من .)٢٠٠٦دیسمبر ٢٤ ) لالئحة صنادیق االستثمار الجدیدة ٢٠١٦نوفمبر ٦ھـ (الموافق ١٤٣٨صفر ٦كما یخضع اعتباراً
) والتي تنص على األمور التي یتعین ٢٠١٦مایو ٢٣ھـ (الموافق ١٤٣٧شعبان ١٦الصادرة من قبل ھیئة السوق المالیة بتاریخ 

على جمیع الصنادیق االستثماریة العاملة في المملكة العربیة السعودیة اتباعھا. 

السیاسات المحاسبیة الھامة-٣
لمعاییر المحاسبة المتعارف علیھا في المملكة العربیة السعودیة،  ً بأفیما یلي وأعدت القوائم المالیة طبقا ً م السیاسات ھبیانا

المحاسبیة المتبعة:

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

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

.في الصنادیق االستثماریة على أساس صافي قیمة الموجودات المعلن عنھ من قبل مدیر الصندوق

ریةالمعامالت اإلستثما
تقید المعامالت اإلستثماریة بتاریخ التداول.

إثبات اإلیرادات
سائر) واألرباح (الخیشتمل دخل المتاجرة على كافة األرباح (الخسائر) غیر المحققة الناتجة عن التغیرات في القیمة العادلة 

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

اإلقرار بأحقیة الصندوق إلستالمھا).

الزكاة وضریبة الدخل 
ي الوحدات، وبالتالي ال یجنب لھا أي مخصص في القوائم المالیة المرفقة.سئولیة مالكمالزكاة وضریبة الدخل من 

العمالت األجنبیة 
بأسعار التحویل السائدة وقت حدوث المعامالت. ویعاد تحویل لریاالت سعودیةتحّول المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبیة 

ذلك فيبأسعار التحویل السائدة بتاریخ قائمة المركز المالي أرصدة الموجودات والمطلوبات المسجلة بالعمالت األجنبیة 
. العملیاتالتحویل في قائمة أرباح وخسائرتاریخ. تدرج ال
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٨

تتمة  –یضاحات حول القوائم المالیة إ
٢٠١٧سمبر ید٣١

اإلستثمارات التجاریة  -٤
: حسب القطاعاتمحفظة الفیما یلي ملخص بمكونات 

٢٠١٧
من%القیمة السوقیةالتكلفـة

لقیمة السوقیةالایر سعوديلایر سعودي

استثمارات األسھم
١٢٬١٩٩٬٤٥٢١١٬٧٩٨٬٢١٥٣٠٫٥٩بنوك  

٨٬٣٣١٬٦٩٦٨٬٣٦٩٬٠١٠٢١٫٧٠مواد
٥٬٤٨٢٬٩٨٩٣٬٨٨٠٬٧١١١٠٫٠٦استھالكیة خدمات 

٣٬٦٥٦٬٤٢١٣٬٤٧٢٬٠٧٣٩٫٠٠معدات رعایة صحیة 
٢٬٨٧٦٬٥٢١٢٬٩١٣٬٣١٩٧٫٥٥تجزئةتجارة
٢٬٨٤٠٬٧٥٣٢٬٨٩٥٬٣٧٣٧٫٥١نقل 

٤٬٥١٤٬٣٤٧٥٬٢٣٩٬١٤٦١٣٫٥٨أخرى

٣٩٬٩٠٢٬١٧٩٣٨٬٥٦٧٬٨٤٧١٠٠٫٠٠

٢٠١٦
من%القیمة السوقیةالتكلفة

لقیمة السوقیة الایر سعوديلایر سعودي 

استثمارات األسھم 
١٦٫٢٤١٫٠٦٨١٣٫٨٢٨٫٢٦٧٢٧٫١٣بنوك  

١١٫٥٩٩٫٦٧٢١٠٫٢٩٦٫٠٠٨٢٠٫٢٠مواد
٤٫٩٠٠٫٨٥٢٤٫٩٧٢٫٨٩٤٩٫٧٦ومشروباتأغذیة 

٣٬٥٤٠٬١٥٥٤٬٧٩٦٬٠٣٥٩٫٤١عقارات
٣٬٤٥٩٬٩٩٨٤٬١٨٦٬٥٣١٨٫٢١نقل 

٢٬٠٨٦٬٨٩٧٢٬٤٣٧٬٤٨٦٤٫٧٨تأمین 
٩٬٤٦٢٬٩٩٤١٠٬٤٤٩٬٥١٠٢٠٫٥٠أخرى

٥١٫٢٩١٫٦٣٦٥٠٫٩٦٦٫٧٣١١٠٠٫٠٠

كذلك، ال یوجد لدى الصندوق نظام تصنیفوھي غیر مصنفة. ،ة (تداول)األسھم السعودیسوقیتم تداول استثمارات األسھم في 
القطاعات المستثمر فیھا ووضع حدود تعرض لھا تداخلي. یقوم مدیر الصندوق بالحد من المخاطر وذلك بمراقبة المخاطر التي 

لكل قطاع على حده.

المتاجرة، صافي دخل (خسارة)-٥
٢٠١٧٢٠١٦

لایر سعوديلایر سعودي
١٫٧١١٫٧٣٥١٫٨٧٩٫٤٨٧توزیعات أرباح

١١٫٤٨٧٫٠٢٤)١٫٠٠٩٫٤٢٧(غیر المحققةاألرباح )خسائرال(الحركة في 
)٨٫٢٥٣٫٩٧٨()١٫٦٦٣٫٥٥٦(محققةئرخسا

)٥٫١١٢٫٥٣٣)٩٦١٫٢٤٨
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تتمة  –یضاحات حول القوائم المالیة إ
٢٠١٧سمبر ید٣١

المعامالت مع األطراف ذات العالقة -٦
تمثل أتعاب .تقویمتاریخمن صافي قیمة موجودات الصندوق في كل %١٫٧٥ة بمعدل سنوي قدره إدارأتعاب الصندوق یدفع 

اإلدارة الظاھرة في قائمة العملیات، األتعاب المحملة من قبل مدیر الصندوق خالل السنة. 

من %٠٫٢٥وبحد أقصى قدره نیابة عن الصندوقدفعھا یالتي اإلداریةباسترداد المصاریفالمدیر یقوم إضافة إلى ذلك، 
صافي قیمة الموجودات بالسنة.

ابیتالاالستثمار كتعملكما ، شركة االستثمار كابیتالمن خالل (تداول) ةفي سوق األسھم السعودیسھم تتم عملیات تداول األ
إلستثمارات الصندوق.حفظأمین

إن البنك السعودي لإلستثمار ھو البنك الذي یتعامل معھ الصندوق. 

المصاریف األخرى -٧
٢٠١٧٢٠١٦

لایر سعوديلایر سعودي

٣٠٬٠٠٠٣٠٫٠٠٠أتعاب مراجعة 
٧٬٥٠٠٧٫٥٠٠رسوم ھیئة السوق المالیة

٥٬٠٠٠٥٫٠٠٠رسوم تداول
٢٬٨٠٠٢٫٨٠٠الصندوق أتعاب أعضاء مجلس إدارة 

٤٥٬٣٠٠٤٥٫٣٠٠

إدارة المخاطر -٨
الخاصةمخاطر أسعار العموالت

تأثیر التغیرات في أسعار العموالت السائدة في السوق على الربحیة المستقبلیة عن إمكانیةالخاصة تنشأ مخاطر أسعار العموالت 
ات المالیة. أو القیمة العادلة لألدو

مولة.مرتبطة بعغیر مطلوباتھموجوداتھ ویتعرض الصندوق لمخاطر أسعار العموالت ألن بتاریخ قائمة المركز المالي، ال كما و

مخاطر االئتمان
.مالیة ما مما یؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالیةا من الوفاء بالتزاماتھ بشأن أداةطرف موتمثل عدم تمكن 

الصندوق . یقوم مدیرنیخراآلن یمدینالورباح المدینةوتوزیعات األاألرصدة لدى البنوكیخضع الصندوق لمخاطر االئتمان بشأن 
.مراقبتھاذلك بوبالحد من مخاطر االئتمان الخاصة بھ 

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

٢٠١٧٢٠١٦
لایر سعوديلایر سعودي _____________________

٦٦٤٬٢٥٥٣٫٤٨٣٫٩٤٦أرصدة لدى البنوك
٣٨٫٨٧٦-توزیعات أرباح مدینة

٦٦٤٬٢٥٥٣٫٥٢٢٫٨٢٢لمخاطر االئتمانمعرضةإجمالي البنود ال
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تتمة  –یضاحات حول القوائم المالیة إ
٢٠١٧سمبر ید٣١

تتمة-إدارة المخاطر-٨
أسعار األسھممخاطر 

ھم للتغیرات في مستویات مؤشرات األسنتیجةالقیمة العادلة لألسھمالتغیر في تمثل مخاطر أسعار األسھم المخاطر الناتجة عن 
وقیمة كل سھم على حده.

، ویتم احتسابھا على أساس "بیتا" والتي یتم احتسابھا الخاصة بالصندوق لمخاطر أسعار األسھماألسھماستثمارات تخضع 
من قبل مدیر الصندوق. تقوم "بیتا" باحتساب مدى استجابة سعر الصندوق للتذبذب ف لكافة األسھم يي مؤشر تاسوقیاسھا داخلیاً

. فیما یلي األثر على قائمة العملیات نتیجة للتغیر في القیمة العادلة الستثمارات األسھم نتیجة للتغیرات المحتملة المعقولة السعودیة
كذلك كافة البنود القابلة للتغییر األخرى التي بقیت ثابتة:وفي مؤشرات األسھم 
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١٠٣٬٥٤٨٬٢٤٢١٠٤٫٦٣٧٫٩٧٢مؤشر تاسي

السیولةمخاطر 
.المتعلقة بالتزاماتھ المالیةوتمثل الصعوبات التي یواجھھا الصندوق في توفیر األموال الالزمة للوفاء بالتعھدات 

، وبالتالي یتعرض الصندوق لمخاطر السیولةیومیاًواسترداد الوحدات في تنص شروط وأحكام الصندوق على أن یتم االشتراك 
ألنھا بشأن استردادات مالكي الوحدات. إ . اول)(تدةمدرجة في سوق األسھم السعودین استثمارات الصندوق قابلة للبیع فوراً

ند نشوئھا.عتالتزاماتوفر السیولة الكافیة للوفاء بأيم مدیر الصندوق بمراقبة متطلبات السیولة بانتظام والتأكد من یقو

العمالتمخاطر 
وتمثل مخاطر تذبذب قیمة أداه مالیة ما نتیجة للتغیرات في أسعار الصرف األجنبي. 

ة بالعملة مسجلالموجودات والمطلوبات المالیة الخاصة بالصندوقوحیث أن یعتبر اللایر السعودي العملة الرئیسیة للصندوق.
.عمالتالیتعرض لمخاطر الرئیسیة لھ، فإن الصندوق ال 

لألدوات المالیة القیمة العادلة-٩
دة ألرصمن الصندوقالخاصة باتتكون الموجودات المالیة تتكون األدوات المالیة من الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة. 

.لدى البنوك، واإلستثمارات التجاریة

ما بین أطراف راغبة في ذلك وبشروط تعامل القیمة العادلة ھي القیمة التي یتم بموجبھا تبادل موجودات ما أو سداد مطلوبات 
لسوق.سعار المتداولة في ا، تحدد القیمة العادلة على أساس األالمالیة النشطةعادل. بالنسبة لإلستثمارات المتداولة في األسواق 

بالنسبة لالستثمارات في الصنادیق االستثماریة، تحدد القیمة العادلة على أساس صافي قیمة الموجودات المعلن عنھ من قبل 
مدیر الصندوق. 

عن قیمتھا كثیراًال تختلف یتوقع بأناألخرىن القیمة العادلة لألدوات المالیةإبالقیمة العادلة. التجاریةتقید اإلستثمارات
الدفتریة.
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