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٢٠١٧دیسمبر ٣١







صندوق صائب للشركات العربیة

من ھذه القوائم المالیة١٠إلى ١شكل اإلیضاحات المرفقة من ت .جزءاً
٣

قائمة المركز المالي    
٢٠١٧دیسمبر ٣١كما في 

٢٠١٧٢٠١٦
دوالر أمریكي دوالر أمریكيإیضاح

الموجودات
١٩٨٬٦٩٧٤٢٠٫٧٣٦أرصدة لدى البنوك
٤٢٬٨٦٤٬٤٦٩٣٫١٢١٫٢٦٤إستثمارات تجاریة

١٫١٣٤-توزیعات أرباح مدینة 

٣٬٠٦٣٬١٦٦٣٫٥٤٣٫١٣٤

المطلوبات

١٠٬٣٣٢١٠٫٥٠٧مصاریف مستحقة الدفع

٣٬٠٥٢٬٨٣٤٣٫٥٣٢٫٦٢٧صافي الموجودات

٣٥٬٣٢١٣٩٫٢٩٤الوحدات المصدرة

دوالر أمریكي٨٩٫٩٠دوالر أمریكي٨٦٫٤٣قیمة الوحدة



صندوق صائب للشركات العربیة

من ھذه القوائم المالیة١٠إلى ١شكل اإلیضاحات المرفقة من ت .جزءاً
٤

قائمة العملیات  
٢٠١٧دیسمبر ٣١المنتھیة في للسنة

٢٠١٧٢٠١٦
دوالر أمریكي دوالر أمریكيإیضاح

دخل اإلستثمار)خسارة(

٣٠٢٫٤٨٣)٦٥٬٣١٧(٥المتاجرة، صافيدخل(خسارة)

المصاریف 

)٥٦٫٧٦٣()٥٧٬٦٨٢(٦أتعاب إدارة
)١٠٫٣٠٠()١٢٬٤١٢(٧مصاریف أخرى

)٦٧٫٠٦٣()٧٠٬٠٩٤(

٢٣٥٫٤٢٠)١٣٥٬٤١١(العملیات(خسارة) دخل صافي 



صندوق صائب للشركات العربیة

من ھذه القوائم المالیة١٠إلى ١شكل اإلیضاحات المرفقة من ت .جزءاً
٥

قائمة التدفقات النقدیة   
٢٠١٧دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

٢٠١٧٢٠١٦
دوالر أمریكيدوالر أمریكي

التشغیلیةاألنشطة
٢٣٥٫٤٢٠)١٣٥٬٤١١(العملیاتدخل(خسارة)صافي 

التعدیالت لـ:
)٣٦٢٫١٦٩()١١٠٬٨٦٠(غیر المحققة عن اإلستثمارات التجاریةاألرباح) (الحركة في 

التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة:
٣٦٧٬٦٥٥٤٥٤٫٢٨٦إستثمارات تجاریة

)١٫١٣٤(١٬١٣٤توزیعات أرباح مدینة 
٨١٫١١٣-مدینون آخرون

)٤٫٧٨٨()١٧٥(مصاریف مستحقة الدفع

١٢٢٬٣٤٣٤٠٢٫٧٢٨التشغیلیةاألنشطةمن صافي النقدیة 

النشاط التمویلي
)٨٤٫٥٦٣()٣٤٤٬٣٨٢(قیمة الوحدات المستردة

)٨٤٫٥٦٣()٣٤٤٬٣٨٢(التمویليالنشاطالنقدیة المستخدمة في 

٣١٨٫١٦٥)٢٢٢٬٠٣٩((النقص) الزیادة في األرصدة لدى البنوك

٤٢٠٬٧٣٦١٠٢٫٥٧١األرصدة لدى البنوك في بدایة السنة

١٩٨٬٦٩٧٤٢٠٫٧٣٦األرصدة لدى البنوك في نھایة السنة

األرباحالتدفقات النقدیة التشغیلیة من توزیعات 

١١٣٬٢٠٢١٠٢٫٨٧٢توزیعات أرباح مستلمة



صندوق صائب للشركات العربیة

من ھذه القوائم المالیة١٠إلى ١شكل اإلیضاحات المرفقة من ت .جزءاً
٦

قائمة التغیرات في صافي الموجودات    
٢٠١٧دیسمبر ٣١المنتھیة في للسنة

٢٠١٧٢٠١٦
دوالر أمریكي دوالر أمریكي

٣٬٥٣٢٬٦٢٧٣٫٣٨١٫٧٧٠صافي قیمة الموجودات في بدایة السنة

التغیرات من العملیات:
٢٣٥٫٤٢٠)١٣٥٬٤١١(العملیاتدخل(خسارة)صافي

التغیرات من معامالت الوحدات: 
)٨٤٫٥٦٣()٣٤٤٬٣٨٢(قیمة الوحدات المستردة

)٨٤٫٥٦٣()٣٤٤٬٣٨٢(صافي التغیر من معامالت الوحدات

٣٬٠٥٢٬٨٣٤٣٫٥٣٢٫٦٢٧في نھایة السنةصافي قیمة الموجودات 

معامالت الوحدات 

لمعامالت الوحدات  ً دیسمبر: ٣١المنتھیة في للسنة فیما یلي ملخصا

٢٠١٧٢٠١٦
وحـــــــــــداتوحـــــــــــدات

٣٩٬٢٩٤٤٠٫٢٩٥الوحدات في بدایة السنة

)١٫٠٠١()٣٬٩٧٣(وحدات مستردة

)١٫٠٠١()٣٬٩٧٣(صافي النقص في الوحدات

٣٥٬٣٢١٣٩٫٢٩٤الوحدات في نھایة السنة
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٧

إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٧دیسمبر ٣١

عــام-١
ندوقمدیر الص(الصندوق) ھو صندوق إستثمار غیر محدد المدة، أنشئ بموجب إتفاق بین للشركات العربیةصندوق صائب 

.٢٠٠٥أبریل ٢٣والمستثمرین فیھ (مالكي الوحدات). بدأ الصندوق عملیاتھ بتاریخ 

الصندوق مصمم للمستثمرین الراغبین في إنماء رأس المال على المدى الطویل من خالل االستثمار في محفظة متنوعة من 
المال. یعاد استثمار كافة الدخل ویدرج في أسھم الشركات الخلیجیة المتوافقة مع أحكام الشریعة اإلسالمیة ومنتجات أسواق 

سعر الوحدة.

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

كي.إن دفاتر وسجالت الصندوق ممسوكة بالدوالر األمری

اللوائح النظامیة -٢
ھـ (الموافق ١٤٢٧الحجة يذ٣لالئحة والئحة صنادیق االستثمار الصادرة من قبل ھیئة السوق المالیة بتاریخ الصندوقیخضع 

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

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

السیاسات المحاسبیة الھامة-٣
لمعاییر المحاسبة المتعارف علأع بأفیما یلي و، یھا في المملكة العربیة السعودیةدت القوائم المالیة طبقاً م السیاسات ھبیاناً

المحاسبیة المتبعة:

العرف المحاسبي
لمبدأ التكلفة التاریخیة المعدلة لتشتمل على قیاس اإلستثمارات التجاریة بالقیمة العادلة.  ً تعد القوائم المالیة وفقا

تقویم اإلستثمارات
تقوم استثمارات األسھم المشتراه ألغراض المتاجرة بسعر السوق السائد بتاریخ قائمة المركز المالي. تقوم االستثمارات في 

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

المعامالت اإلستثماریة
تقید المعامالت اإلستثماریة بتاریخ التداول.

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

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

عنھا (أي عند اإلقرار بأحقیة الصندوق إلستالمھا).

الزكاة وضریبة الدخل 
الزكاة وضریبة الدخل من مسئولیة مالكي الوحدات، وبالتالي ال یجنب لھا أي مخصص في القوائم المالیة المرفقة.

العمالت األجنبیة  
المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبیة لدوالرات أمریكیة بأسعار التحویل السائدة عند إجراء المعامالت. ویعاد تحویل تحول 

یخ. بأسعار التحویل السائدة في ذلك التاربتاریخ قائمة المركز الماليأرصدة الموجودات والمطلوبات المسجلة بالعمالت األجنبیة
.جة من تحویل العمالت في قائمة العملیاتالناتالخسائروتدرج األرباح 
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٨

تتمة –إیضاحات حول القوائم المالیة
٢٠١٧دیسمبر ٣١

التجاریة اإلستثمارات-٤
محفظة: الفیما یلي ملخص لمكونات 

٢٠١٧
من %القیمة السوقیةالتكلفـة

القیمة السوقیةدوالر أمریكيدوالر أمریكي
في األسھم:االستثمارات

:القطاعات-المملكة العربیة السعودیة

٦٧٥٬٨٤٧٦٢٦٬٧٢٧٢١٫٨٨مواد
٤٢٨٬٩٧٨٤٥٥٬٨٤٦١٥٫٩١بنوك

٣٣٨٬٨١٤٣٢٥٬٣١٤١١٫٣٦رعایة صحیة وخدمات معدات 
٢٩٠٬٠٦٢٢١٢٬٧٦٠٧٫٤٣استھالكیة خدمات 
٢١٧٬٤٤٠٢٠٨٬٣٧٧٧٫٢٧تجزئة 
١٥٨٬٥٦٩١٩٤٬٠٧٢٦٫٧٨مشروباتأغذیة و

٤٤١٬٩٧٢٥١١٬٦٧٣١٧٫٨٦أخرى
٢٬٥٥١٬٦٨٢٢٬٥٣٤٬٧٦٩٨٨٫٤٩

الدول األخرى
١٨٥٬٧٤٢٢١٦٬٥١٢٧٫٥٦اإلمارات العربیة المتحدة

١٠٨٬٢٥١١١٣٬١٨٨٣٫٩٥الكویت
٢٬٨٤٥٬٦٧٥٢٬٨٦٤٬٤٦٩١٠٠

٢٠١٦
من %القیمة السوقیةالتكلفـة

القیمة السوقیةدوالر أمریكيدوالر أمریكي
االستثمارات في األسھم:
:القطاعات-المملكة العربیة السعودیة

٥٦٨٬١٣٤٤٨٩٬١٤٢١٥٫٦٧بنوك
٦٥٥٬٣٣٧٤٦٥٬٨٥٥١٤٫٩٣مواد 

٣٢٠٬٦٢٥٣٧٨٬٥٦٢١٢٫١٣رعایة صحیة وخدمات معدات 
٢٢٧٬١٩٣٢٧٧٬٩٤٠٨٫٩٠أغذیة وعصائر 

١٦٢٬٣٥١١٤٠٬٨٠٢٤٫٥١استھالكیة خدمات 
٦٩٢٬٢٤٨٦٤٢٬٩٥٩٢٠٫٦٠أخـرى

٢٬٦٢٥٬٨٨٨٢٬٣٩٥٬٢٦٠٧٦٫٧٤
الدول األخرى

٢٥٩٬٤١٧٤٠٧٬٩٣٨١٣٫٠٧قطــر
٢١٩٬٧٧٠٢٢١٬٩٧٨٧٫١١اإلمارات العربیة المتحدة

١٠٨٬٢٥٥٩٦٬٠٨٨٣٫٠٨الكویت

٣٬٢١٣٬٣٣٠٣٬١٢١٬٢٦٤١٠٠٫٠٠

سھماألفياإلستثماراتوإناألخرىالخلیجیةاألسھموأسواق(تداول)ةالسعودیاألسھمسوقفياألسھماستثماراتتداولیتم
لمخاطرابمراقبةوذلكالمخاطرمنبالحدالصندوقمدیریقومداخلي.تصنیفنظامالصندوقلدىیوجدالكذلك،مصنفة.غیر
حده.علىوقطاعبلدلكلحدودووضعفیھالمستثمروالقطاعالبلدحسبلھایتعرضالتي
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( تتمة ) حول القوائم المالیةإیضاحات
٢٠١٧دیسمبر ٣١

المتاجرة، صافيدخل(خسارة)-٥
٢٠١٧٢٠١٦

دوالر أمریكيدوالر أمریكي

١١٢٬٠٦٨١٠٤٫٠٠٦توزیعات أرباح
١١٠٬٨٦٠٣٦٢٫١٦٩غیر المحققةاألرباح الحركة في 

)١٦٣٫٦٩٢()٢٨٨٬٢٤٥(محققةخسائر 

)٣٠٢٫٤٨٣)٦٥٬٣١٧

المعامالت مع األطراف ذات العالقة -٦

تمثل أتعاب .تقویمتاریخمن صافي قیمة موجودات الصندوق في كل %١٫٧٥الصندوق أتعاب إدارة بمعدل سنوي قدره یدفع
اإلدارة الظاھرة في قائمة العملیات األتعاب المحملة من قبل مدیر الصندوق خالل السنة.

عنھ وبحد أقصإضافة إلى  من %٠٫٤٠اهذلك، تسترد من الصندوق المصاریف اإلداریة التي یدفعھا مدیر الصندوق نیابةً
صافي قیمة الموجودات لكل سنھ. 

األخرى من خالل شركة االستثمار لألوراق الخلیجیة وأسواق األسھم ةفي سوق األسھم السعودیاألسھمتتم عملیات تداول 
إلستثمارات الصندوق. تكما .(االستثمار كابیتال)المالیة والوساطة  عمل االستثمار كابیتال أمیناً

كما إن البنك السعودي لإلستثمار ھو البنك الذي یتعامل معھ الصندوق. 

المصاریف األخرى-٧
٢٠١٧٢٠١٦

دوالر أمریكيدوالر أمریكي

٦٬٠٠٠٦٫٠٠٠أتعاب مراجعة
٢٬٦٦٥٣٠٠أجنبیةخسائر تحویل عمالت 

١٬٠٠٠١٫٢٥٣ھیئة الشرعیةالأتعاب
١٬٠٠٠١٫٠٠٠رسوم ھیئة السوق المالیة

١٬٠٠٠١٫٠٠٠رسوم تداول
٧٤٧٧٤٧أتعاب أعضاء مجلس إدارة الصندوق

١٢٬٤١٢١٠٫٣٠٠

إدارة المخاطر -٨

الخاصةمخاطر أسعار العموالت
عن إمكانیة تأثیر التغیرات في أسعار العموالت السائدة في السوق على الربحیة المستقبلیة الخاصة تنشأ مخاطر أسعار العموالت 

أو القیمة العادلة لألدوات المالیة. 
طةمطلوباتھ غیر مرتبموجوداتھ وخاصة ألن یتعرض الصندوق لمخاطر أسعار عموالت لموبتاریخ قائمة المركز المالي، 

بعمولة.
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إیضاحات حول القوائم المالیة( تتمة ) 
٢٠١٧دیسمبر ٣١

تتمة–إدارة المخاطر -٨

مخاطر االئتمان
یخضع مالیة ما مما یؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالیة.ةا من الوفاء بالتزاماتھ بشأن أداوتمثل عدم تمكن طرف م

دوق بالحد الصن. یقوم مدیر نیخراآلن یمدینالووتوزیعات األرباح المدینةاألرصدة لدى البنوكالصندوق لمخاطر االئتمان بشأن 
. وذلك بمراقبتھامن مخاطر االئتمان 

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

٢٠١٧٢٠١٦
دوالر أمریكيدوالر أمریكي

١٩٨٬٦٩٧٤٢٠٫٧٣٦أرصدة لدى البنوك
١٫١٣٤-توزیعات أرباح مدینة

١٩٨٬٦٩٧٤٢١٫٨٧٠إجمالي التعرض لمخاطر االئتمان

مخاطر أسعار األسھم
ألسھم اللتغیرات في مستویات مؤشرات نتیجة تمثل مخاطر أسعار األسھم المخاطر الناتجة عن إنخفاض القیمة العادلة لألسھم 

وقیمة كل سھم على حده.
ویتم احتسابھا على أساس "بیتا" والتي یتم احتسابھا ،التجاریة الخاصة بالصندوق لمخاطر أسعار األسھمستثماراتاالتخضع 

من قبل مدیر الصندوق. تقوم "بیتا" باحتساب مدى استجابة سعر الصندوق للتذبذب في مؤشر  اندرد آند بورز ستوقیاسھا داخلیاً
سھم على قائمة العملیات نتیجة للتغیر في القیمة العادلة الستثمارات األاألثر . فیما یلي المتوافقة مع أحكام الشریعةالعربیةلألسھم

بما في ذلك كافة البنود القابلة للتغییر األخرى التي بقیت ثابتة:، األسھمنتیجة للتغیرات المحتملة المعقولة في مؤشرات 

٢٠١٧٢٠١٦
التغیر في أسعار 

األسھم
األثر على قائمة 

العملیات 
التغیر في أسعار 

األسھم
على قائمة األثر

العملیات 
دوالر أمریكي%دوالر أمریكي%

مؤشر ستاندرد آند بوزر لألسھم العربیة 
١٠٢٥٤٬٩٣٨١٠٣٠٥٫٨٨٤المتوافقة مع أحكام الشریعة اإلسالمیة

مخاطر السیولة
ر طنتج مخاتوتمثل الصعوبات التي یواجھھا الصندوق في توفیر األموال الالزمة للوفاء بالتعھدات المتعلقة بالتزاماتھ المالیة.

بیع أصل مالي ما بسرعة وبمبلغ یعادل قیمتھ العادلة. علىولة عن عدم المقدرة یالس

باألسبوع، وبالتالي یتعرض الصندوق لمخاطر مرتینتنص شروط وأحكام الصندوق على أن یتم االشتراك واسترداد الوحدات 
ألنھا إستثمارات  ألسھم سوق امدرجة في السیولة بشأن استردادات مالكي الوحدات. أن استثمارات الصندوق قابلة للبیع فوراً

السیولة وفر. یقوم مدیر الصندوق بمراقبة متطلبات السیولة بانتظام والتأكد من ترىاألخأسواق األسھم الخلیجیةالسعودیة و
التزامات عند نشوئھا.الكافیة للوفاء بأي



صندوق صائب للشركات العربیة

١١

إیضاحات حول القوائم المالیة( تتمة ) 
٢٠١٧دیسمبر ٣١

تتمة-إدارة المخاطر -٨

مخاطر العمالت
قیمة أداة مالیة ما بسبب التغیرات في أسعار الصرف األجنبي. تذبذبالمخاطر الناتجة عن مخاطر العمالت تمثل 

یعتبر الدوالر األمریكي العملة الرئیسیة للصندوق. 

األرصدة لدى البنوك واستثمارات بشأن یخضع الصندوق، خالل دورة أعمالھ العادیة، للتقلبات في أسعار الصرف األجنبي
. األسھم

نتیجة موجوداتھ ٢٠١٦و٢٠١٧دیسمبر٣١الصرف األجنبي التي یتعرض لھا الصندوق كما في یعكس الجدول أدناه مخاطر 
ومطلوباتھ النقدیة. یحتسب التحلیل أثر التغیرات المحتملة المعقولة في أسعار صرف العمالت الرئیسیة مقابل الدوالر األمریكي، 

(بسبب القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات النقدیة الخاضعةعلى قائمة العملیات –بقیت ثابتة التيوكذلك التغیرات األخرى 
لمخاطر العمالت).

األثر على قائمة
العملیات

األثر على قائمة
العملیات

٢٠١٧٢٠١٦التغیر في
دوالر أمریكيدوالر أمریكيسعر العملةالعملــــة

١١٬٢٤٢١٧٫٧٦٧%٥درھم إماراتي
٥٬٩٤٩٤٫٩٤٢%٥كویتيدینار 

٢٠٫٤٥٧-%٥لایر قطري

القیمة العادلة لألدوات المالیة -٩

دةاألرصتتكون األدوات المالیة من الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة. تتكون الموجودات المالیة الخاصة بالصندوق من 
.التجاریةك واإلستثمارات ولدى البن

القیمة العادلة ھي القیمة التي یتم بموجبھا تبادل موجودات ما أو سداد مطلوبات ما بین أطراف راغبة في ذلك وبشروط تعامل 
، تحدد القیمة العادلة على أساس األسعار المتداولة في السوق.سوق مالي نشطعادل. بالنسبة لإلستثمارات المتداولة في 

عنیتوقع بأنإن القیمة العادلة لألدوات المالیة األخرى.یمة العادلةبالقالتجاریةتقید اإلستثمارات قیمتھا ال تختلف كثیراً
الدفتریة.

خر یوم تقویم آ-١٠

).٢٠١٦دیسمبر ٣١: ٢٠١٣(٢٠١٧دیسمبر ٣١تقویم في السنة كان آخر یوم 




