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لقوائم المالیة ا
٢٠١٧دیسمبر٣١







صندوق صائب للشركات السعودیة 

.ھذه القوائم المالیةمنجزءا١٠ًإلى ١شكل اإلیضاحات المرفقة من ت
٣

قائمة المركز المالي    
٢٠١٧دیسمبر ٣١كما في 

٢٠١٧٢٠١٦
لایر سعوديلایر سعوديإیضاح

لموجوداتا
١٠٦٬٧٣٩٤١٧٫٧٠٤أرصدة لدى البنوك
٤٢٦٬١٨٦٬٧٣٠٢٧٫٩٤١٫٥٨٨إستثمارات تجاریة

١١٫٩٨٢-توزیعات أرباح مدینة

٢٦٬٢٩٣٬٤٦٩٢٨٫٣٧١٫٢٧٤

لمطلوباتا
٦٧٬٥٧٥٦٨٫٧٧٢مصاریف مستحقة الدفع

٢٦٬٢٢٥٬٨٩٤٢٨٫٣٠٢٫٥٠٢افي الموجوداتص

٢٤٥٬٣٩٢٢٥٢٫٢٢٤لوحدات المصدرةا

لایر سعودي١١٢٫٢١لایر سعودي١٠٦٫٨٧یمة الوحدةق
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.ھذه القوائم المالیةمنجزءا١٠ًإلى ١شكل اإلیضاحات المرفقة من ت
٤

قائمة العملیات
٢٠١٧دیسمبر٣١المنتھیة في للسنة

٢٠١٧٢٠١٦
لایر سعوديلایر سعوديإیضاح

اإلستثمار(خسارة)دخل
٣٫٨٣٣٫٦٤٥)٨٠٨٬٩٠٢(٥المتاجرة، صافيدخل (خسارة) 

لمصاریف ا
)٦٤٧٫٧٦٣()٤٦٥٬٣٠٧(٦أتعاب إدارة

)٦٦٫٠٦٥()٦٣٬٨٠٠(٧مصاریف أخرى

)٧١٣٫٨٢٨()٥٢٩٬١٠٧(

٣٫١١٩٫٨١٧)١٬٣٣٨٬٠٠٩(دخل العملیات(خسارة)صافي 



صندوق صائب للشركات السعودیة 

.ھذه القوائم المالیةمنجزءا١٠ًإلى ١شكل اإلیضاحات المرفقة من ت
٥

ائمة التدفقات النقدیة   ق
٢٠١٧دیسمبر٣١المنتھیة في للسنة

٢٠١٧٢٠١٦
لایر سعوديلایر سعودي

ةیلشغیالتاألنشطة
٣٫١١٩٫٨١٧)١٬٣٣٨٬٠٠٩(دخل العملیاتصافي (خسارة)

التعدیالت لـ:
)٧٫٩٣١٫٦٧١()٦٤٠٬٩٩١(عن اإلستثمارات التجاریةاألرباح غیر المحققة الحركة في 

والمطلوبات التشغیلیة:اتالموجودت فيارغیالت
٢٬٣٩٥٬٨٤٩١٩٫٣٤٠٫٧٥٤إستثمارات تجاریة

)١١٫٩٨٢(١١٬٩٨٢مدینةتوزیعات أرباح 
٥٩٤٫٦٨٤-مدینون آخرون 

)١٫١٩٢()١٬١٩٧(مصاریف مستحقة الدفع

٤٢٧٬٦٣٤١٥٫١١٠٫٤١٠التشغیلیةاألنشطةة من نقدیي الصاف

التمویلیةاألنشطة
٥٩٬٠٠٤٢٫٣٧٧٫٧٣٧متحصالت من الوحدات المباعة

)١٨٫١٤٣٫٢٦١()٧٩٧٬٦٠٣(قیمة الوحدات المستردة

)١٥٫٧٦٥٫٥٢٤()٧٣٨٬٥٩٩(التمویلیةاألنشطةة المستخدمة في نقدیي الصاف

)٦٥٥٫١١٤()٣١٠٬٩٦٥(في األرصدة لدى البنوكالنقص 

٤١٧٬٧٠٤١٫٠٧٢٫٨١٨األرصدة لدى البنوك في بدایة السنة

١٠٦٬٧٣٩٤١٧٫٧٠٤األرصدة لدى البنوك في نھایة السنة

التدفقات النقدیة التشغیلیة من توزیعات األرباح 

٧٧٠٬٧٢٩١٫٢٧٤٫٦٣١توزیعات أرباح مستلمة
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.ھذه القوائم المالیةمنجزءا١٠ًإلى ١شكل اإلیضاحات المرفقة من ت
٦

ائمة التغیرات في صافي الموجودات    ق
٢٠١٧دیسمبر٣١المنتھیة في للسنة

٢٠١٧٢٠١٦
لایر سعوديلایر سعودي

٢٨٬٣٠٢٬٥٠٢٤٠٫٩٤٨٫٢٠٩بدایة السنةصافي قیمة الموجودات في 

التغیرات من العملیات 
٣٫١١٩٫٨١٧)١٬٣٣٨٬٠٠٩(دخل العملیات(خسارة) صافي 

لتغیرات من معامالت الوحدات: ا
٥٩٬٠٠٤٢٫٣٧٧٫٧٣٧متحصالت من بیع الوحدات

)١٨٫١٤٣٫٢٦١()٧٩٧٬٦٠٣(قیمة الوحدات المستردة

)١٥٫٧٦٥٫٥٢٤()٧٣٨٬٥٩٩(معامالت الوحداتافي التغیر فيص

٢٦٬٢٢٥٬٨٩٤٢٨٫٣٠٢٫٥٠٢صافي قیمة الموجودات في نھایة السنة

معامالت الوحدات 

لمعامالت الوحدات ف ً : دیسمبر٣١المنتھیة في للسنةیما یلي ملخصا

٢٠١٧٢٠١٦
وحـــــــــــداتوحـــــــــــدات

٢٥٢٬٢٢٤٤١١٫٦٤٣الوحدات في بدایة السنة

٥٥٠٢٣٫٥١٨حدات مباعةو
)١٨٢٫٩٣٧()٧٬٣٨٢(حدات مستردةو

)١٥٩٫٤١٩()٦٬٨٣٢(صافي النقص في الوحدات

٢٤٥٬٣٩٢٢٥٢٫٢٢٤الوحدات في نھایة السنة
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٧

یضاحات حول القوائم المالیة إ
٢٠١٧دیسمبر٣١

عــام-١
إن صندوق صائب للشركات السعودیة (الصندوق) ھو صندوق إستثماري غیر محدد المدة، أنشئ بموجب إتفاق بین 

.٢٠٠٥أبریل ٢٣. بدأ الصندوق عملیاتھ بتاریخ الوحدات)(مالكيفیھوالمستثمرینالصندوقمدیر

ھماألسفياالستثمارخاللمناألجلالطویلالمدىعلىالمالرأسزیادةفيالراغبینللمستثمرینمصممالصندوق
فيرجویدالصندوق،فيالدخلكاملإستثماریعاداإلسالمیة.ةعالشریأحكاممعالمتوافقةالمالیةوالمنتجاتالسعودیة

الوحدة.سعر

ودي للبنك السعمملوكة بالكاملشركة تابعة، )االستثمار كابیتال(لمالیة والوساطةاالستثمار لألوراق اشركة تعمل
للصندوق.وأمین حفظكمدیر ووسیط،لإلستثمار (البنك)

تمسك دفاتر وسجالت الصندوق باللایر السعودي.

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

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

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

السیاسات المحاسبیة الھامة-٣
لمعاییر المحاسبة ً بأھمنورد فیما یلي بیو. المتعارف علیھا في المملكة العربیة السعودیةأعدت القوائم المالیة طبقا ً انا

السیاسات المحاسبیة: 

العرف المحاسبي 
لمبدأتعد القوائم المالیة  ً التكلفة التاریخیة المعدلة لتشتمل على قیاس االستثمارات التجاریة بالقیمة العادلة.وفقا

تقویم اإلستثمارات
تثمارات . تقوم االسألغراض المتاجرة بسعر السوق السائد بتاریخ قائمة المركز الماليالمشتراهاألسھمتقوم استثمارات

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

المعامالت االستثماریة 
تقید المعامالت االستثماریة بتاریخ التداول. 

اإلیرادات إثبات
یشتمل دخل المتاجرة على التغیرات في األرباح (الخسائر) غیر المحققة الناتجة عن التغیرات في القیمة العادلة واألرباح 
(الخسائر) المحققة من بیع االستثمارات التجاریة، وتوزیعات األرباح الناتجة عن اإلستثمارات التجاریة. تحدد األرباح 

االستثمارات التجاریة المباعة على أساس المتوسط المرجح. یتم إثبات توزیعات األرباح عند (الخسائر) المحققة عن 
اإلعالن عنھا (أي عند اإلقرار بأحقیة الصندوق إلستالمھا).

الزكاة وضریبة الدخل 
قة.ة المرفمخصص في القوائم المالیالوحدات، وبالتالي ال یجنب لھما أي مالكيالزكاة وضریبة الدخل من مسئولیة 

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

سائدة بأسعار التحویل البتاریخ قائمة المركز المالي ة تحویل أرصدة الموجودات والمطلوبات المسجلة بالعمالت األجنبی
.العملیاتالتحویل في قائمة الناتجة عن عملیاتوالخسائراألرباح . تدرج التاریخفي ذلك 
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)تتمة(یضاحات حول القوائم المالیة إ
٢٠١٧دیسمبر٣١

اإلستثمارات التجاریة -٤
بمكونات المحفظةف ً :حسب القطاعاتیما یلي ملخصا

٢٠١٧
من%القیمة السوقیةالتكلفـــة

السوقیةالقیمةلایر سعوديلایر سعودي
استثمارات األسھم:

٦٬٦٣٠٬٩٧٩٦٬٣٧٨٬٠٣١٢٤٫٣٦مواد
٥٬٤٦٧٬٨٩٧٤٬٨٢٨٬٩٠٧١٨٫٤٤بنوك

٣٬٥١٧٬٤٦٣٢٬٥٤١٬٨٣٨٩٫٧١استھالكیة خدمات 
١٬٩٨٣٬٥٧٨٢٬٣٦٥٬١٥٨٩٫٠٣مشروباتأغذیة و

٢٬٠٩٧٬٥٢٧٢٬٣٤٤٬٣٢٩٨٫٩٥نقل
٢٬٣١٧٬٣٥٣٢٬٢٨٤٬٣٧٩٨٫٧٢رعایة صحیة وخدمات معدات 
٥٬٠٣٤٬٧٤٦٥٬٤٤٤٬٠٨٨٢٠٫٧٩أخرى 

٢٧٬٠٤٩٬٥٤٣٢٦٬١٨٦٬٧٣٠١٠٠٫٠٠

٢٠١٦
من%القیمة السوقیةالتكلفـــة

القیمة السوقیةلایر سعوديلایر سعودي
استثمارات األسھم:

٨٬٩٢٣٬٥٢٩٧٬١٣٥٬٧٩٧٢٥٫٥٤مواد 
٧٬١٤٢٬٥٦١٥٬٣٠٢٬٨٨٣١٨٫٩٨بنوك 

٣٬٣٩٩٬٦٢٦٣٬٥١٧٬١٤٤١٢٫٥٩مشروباتأغذیة و
٢٬٤٠٢٬٦٩٥٢٬٨٨٩٬٠٠٣١٠٫٣٤رعایة صحیة وخدمات معدات 

٢٬٢٣٢٬٣٦٧٢٬٦٨٥٬٣٦٢٩٫٦١نقل 
١٬١٤٦٬٢٥٧١٬٥٥٤٬٥٩٢٥٫٥٦عقارات
٤٬١٩٨٬٣٥٧٤٬٨٥٦٬٨٠٧١٧٫٣٨أخرى 

٢٩٬٤٤٥٬٣٩٢٢٧٬٩٤١٬٥٨٨١٠٠٫٠٠

. كذلك، ال یوجد لدى الصندوق نظام یتم تداول استثمارات األسھم في سوق األسھم السعودیة (تداول)، وھي غیر مصنفة
وضع واستثمار القطاعتعرض لھا خاطر وذلك بمراقبة المخاطر التي یبالحد من المالصندوق مدیر تصنیف داخلي. یقوم 

حد لكل منھا. 

، صافيالمتاجرةدخل(خسارة) -٥
٢٠١٧٢٠١٦

لایر سعوديلایر سعودي

٧٥٨٬٧٤٧١٫٢٨٦٫٦١٣توزیعات أرباح
٦٤٠٬٩٩١٧٫٩٣١٫٦٧١غیر المحققةاألرباح الحركة في 

)٥٫٣٨٤٫٦٣٩()٢٬٢٠٨٬٦٤٠(محققة خسائر 
)٣٫٨٣٣٫٦٤٥)٨٠٨٬٩٠٢
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تتمة) یضاحات حول القوائم المالیة ( إ
٢٠١٧دیسمبر٣١

ذات العالقة الجھاتالمعامالت مع -٦
تمثل أتعاب اإلدارة الظاھرة .تاریخ تقویمفي كل من صافي قیمة الموجودات%١٫٧٥بواقع یدفع الصندوق أتعاب إدارة 

.السنةالمحملة من قبل مدیر الصندوق خالل األتعابفي قائمة العملیات
ادل ، وبحد أقصى یعدفعھا المدیر نیابة عن الصندوقیتسترد من الصندوق المصاریف اإلداریة التي إضافة إلى ذلك، 

من صافي قیمة الموجودات في السنة.%٠٫٤٠
یتال اإلستثمار كابشركة عمل . كما تثمار كابیتالاإلستشركة من خالل ةتتم عملیات التداول في سوق األسھم السعودی

للصندوق.أمین حفظ
یعتبر البنك السعودي لإلستثمار البنك الذي یتعامل معھ الصندوق.

دیسمبر على وحدات مملوكة على النحو التالي:٣١یشتمل حساب مالكي الوحدات كما في 
٢٠١٧٢٠١٦

وحـــــــــــداتوحـــــــــــدات
٥٤٬٠٠٠٥٤٫٠٠٠وحدات مملوكة من قبل مدیر الصندوق 

٢٫٥١٨-وحدات مملوكة من قبل موظفي مدیر الصندوق
٥٤٬٠٠٠٥٦٫٥١٨

المصاریف األخرى-٧
٢٠١٧٢٠١٦

لایر سعوديلایر سعودي
٣٠٬٠٠٠٣٠٫٠٠٠أتعاب مراجعة

١٨٬٥٠٠٢٠٫٧٦٥أتعاب الھیئة الشرعیة
٧٬٥٠٠٧٫٥٠٠رسوم ھیئة السوق المالیة

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

٦٣٬٨٠٠٦٦٫٠٦٥

إدارة المخاطر -٨
الخاصةمخاطر أسعار العموالت

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

مطلوباتھ غیر مرتبطة موجوداتھ ووبتاریخ قائمة المركز المالي، ال یتعرض الصندوق لمخاطر أسعار العموالت ألن 
بعمولة.

مخاطر االئتمان
.مالیة ما مما یؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالیةةتمكن طرف ما من الوفاء بالتزاماتھ بشأن أداوتمثل عدم

مدیریقوم.اآلخریننیمدینالوالمدینةاألرباحوتوزیعاتالبنوكلدىاألرصدةبشأناالئتمانلمخاطرالصندوقیخضع
بمراقبتھا.وذلكبھالخاصةاالئتمانمخاطرمنبالحدالصندوق

وضح الجدول أدناه الحد األقصى لمخاطر االئتمان المتعلقة ببنود قائمة المركز المالي:ی
٢٠١٧٢٠١٦

لایر سعوديلایر سعودي
١٠٦٬٧٣٩٤١٧٫٧٠٤أرصدة لدى البنوك

١١٫٩٨٢-توزیعات أرباح مدینة 
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تتمة-إدارة المخاطر-٨

أسعار األسھممخاطر 
ت للتغیرات في مستویات مؤشرانتیجةالقیمة العادلة لألسھمالتغیر فيتمثل مخاطر أسعار األسھم المخاطر الناتجة عن 

األسھم وقیمة كل سھم على حده.
ویتم احتسابھا على أساس "بیتا" والتي یتم احتسابھا ،تخضع استثمارات األسھم الخاصة بالصندوق لمخاطر أسعار األسھم

من قبل مدیر الصندوق.  آندتاندردسمؤشريفللتذبذبالصندوقسعراستجابةمدىباحتساب"بیتا"تقوموقیاسھا داخلیاً
القیمةفيرللتغینتیجةالعملیاتقائمةعلىاألثریليفیما.اإلسالمیةالشریعةأحكاممعالمتوافقةالسعودیةلألسھمبورز

للتغییرةالقابلالبنودكافةذلكفيبمااألسھممؤشراتفيالمعقولةالمحتملةللتغیراتنتیجةاألسھمالستثماراتالعادلة
ثابتة:بقیتالتياألخرى

٢٠١٧٢٠١٦

التغیر في أسعار
األسھم

األثر على قائمة
العملیات

التغیر في أسعار
األسھم

على قائمةاألثر
العملیات

لایر سعودي%لایر سعودي%

مؤشر ستاندرد آند بورز لألسھم السعودیة 
١٠٢٬٤٠٩٬١٧٩١٠٢٫٥٤٢٫٦٨٤المتوافقة مع أحكام الشریعة اإلسالمیة

السیولةمخاطر 
تنشأ .وتمثل الصعوبات التي یواجھھا الصندوق في توفیر األموال الالزمة للوفاء بالتعھدات المتعلقة بالتزاماتھ المالیة

وبمبلغ یعادل قیمتھ العادلة. بسرعة قدرة على بیع أصل مالي ما ممخاطر السیولة عن عدم ال

، وبالتالي یتعرض الصندوق بشكل یوميواسترداد الوحدات كام الصندوق على أن یتم االشتراك في تنص شروط وأح
ألنھا إلمخاطر السیولة بشأن استردادات مالكي الوحدات.  سھم مدرجة في سوق األن استثمارات الصندوق قابلة للبیع فوراً

بانتظام والتأكد من توفر السیولة الكافیة للوفاء بأي. یقوم مدیر الصندوق بمراقبة متطلبات السیولة (تداول)ةالسعودی
عند نشوئھا.تالتزاما

العمالتمخاطر 
مالیة ما نتیجة للتغیرات في أسعار الصرف األجنبي. ةوتمثل مخاطر تذبذب قیمة أدا

سجلة مالصندوقالموجودات والمطلوبات المالیة الخاصة بوحیث أن یعتبر اللایر السعودي العملة الرئیسیة للصندوق.
.عمالتالیتعرض لمخاطر بالعملة الرئیسیة لھ، فإن الصندوق ال 

لألدوات المالیة القیمة العادلة-٩
ى ألرصدة لدتتكون األدوات المالیة من الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة. تتكون الموجودات المالیة للصندوق من ا

.البنوك، واإلستثمارات التجاریة

ما بین أطراف راغبة في ذلك وبشروط القیمة العادلة ھي القیمة التي یتم بموجبھا تبادل موجودات ما أو سداد مطلوبات 
، تحدد القیمة العادلة على أساس األسعار المتداولة المالیة النشطةتعامل عادل. بالنسبة لإلستثمارات المتداولة في األسواق 

لمعلناالصنادیق االستثماریة، تحدد القیمة العادلة على أساس صافي قیمة الموجودات بالنسبة لالستثمارات فيفي السوق.
مدیر الصندوق.قبل من 

عن قیمتھا  تقید اإلستثمارات التجاریة بالقیمة العادلة. ان القیمة العادلة لألدوات المالیة األخرى یتوقع بأن ال تختلف كثیراً
الدفتریة.

أخر یوم للتقویم -١٠
).٢٠١٦دیسمبر ٣١: ٢٠١٦(٢٠١٧دیسمبر ٣١كان آخر یوم تقویم في السنة 




