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 ألسهم الخليجية صائب لصندوق 

 جزءاً من هذه القوائم المالية.10إلى  1شكل اإليضاحات المرفقة من ت
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 قائمة المركز المالي    
 2016ديسمبر 31كما في 

 
   

  2016 2015 
 دوالر أمريكي  أمريكيدوالر  إيضاح 
       

    الموجودات
 4.664.577 3.569.766  أرصدة لدى البنوك
 56.640.178 25.743.686 4 إستثمارات تجارية

 8.866 13.698  توزيعات أرباح مدينة
 328.079 -        مدينون آخرون 

      

  29.327.150 61.641.700 
      

    

المطلوبات
  

   

 15.035 16.285  مصاريف مستحقة الدفع
      

 61.626.665 29.310.865  صافي الموجودات
      

    
 321.322 139.995  الوحدات المصدرة

      
    

    
 دوالر أمريكي 191.79 دوالر أمريكي 209.37  قيمة الوحدة
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 قائمة  العمليات  
 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

    
   

  2016 2015 
 ___________ ___________ ____  دوالر أمريكي  دوالر أمريكي إيضاح 

    اإلستثمار)خسارة( دخل 

 ___________ ___________   (6.234.058) 3.092.580 5 المتاجرة، صافي)خسارة( دخل 
    

    المصاريف 

 (1.263.157) (792.887) 6 أتعاب إدارة

 ___________ ___________   (29.744) (79.942) 7 مصاريف أخرى

  (872.829) (1.292.901)   ___________ ___________ 

 ___________ ___________   (7.526.959) 2.219.751  العمليات)خسارة( صافي دخل 
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 قائمة  التدفقات النقدية   
 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

   

 2016 2015 

      دوالر أمريكي دوالر أمريكي 

   النشاطات التشغيلية

 (7.526.959) 2.219.751 العمليات)خسارة( دخل صافي 

   

   التعديالت لـ: 

 8.640.035 (7.501.456) عن اإلستثمارات التجاريةالمحققة  غير الخسائر)األرباح( الحركة في 

   

   :الموجودات والمطلوبات التشغيلية التغيرات في

 531.787 38.397.948 إستثمارات تجارية

 -      (4.832) توزيعات أرباح مدينة

 (328.079) 328.079  مدينون آخرون

 (2.638) 1.250 مصاريف مستحقة الدفع
     

 1.314.146 33.440.740 صافي النقدية من النشاطات التشغيلية
     

   النشاطات التمويلية

 68.058 356.152 متحصالت من الوحدات المباعة

 (360.848) (34.891.703) قيمة الوحدات المستردة
     

 (292.790) (34.535.551) صافي النقدية المستخدمة في النشاطات التمويلية
     

 1.021.356  (1.094.811) الزيادة في األرصدة لدى البنوك)النقص( 

 3.643.221  4.664.577 األرصدة لدى البنوك في بداية السنة
     

 4.664.577  3.569.766 األرصدة لدى البنوك في نهاية السنة
     

   

       األرباحالتدفقات النقدية التشغيلية من توزيعات 

      2.160.854  1.929.921 توزيعات أرباح مستلمة
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 قائمة  التغيرات في صافي الموجودات    
 2016ديسمبر  31المنتهية في  للسنة

 
   

 2016 2015 
      دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

    
      69.446.414    61.626.665 السنة صافي قيمة الموجودات في بداية

   
   التغيرات من العمليات:

 (7.526.959) 2.219.751 العمليات)خسارة( دخل صافي 
     
   

   التغيرات من معامالت الوحدات: 
 68.058 356.152 متحصالت من الوحدات المباعة

      (360.848) (34.891.703) قيمة الوحدات المستردة

      (292.790) (34.535.551) صافي التغير من معامالت الوحدات

 61.626.665 29.310.865 السنةصافي قيمة الموجودات في نهاية 
     
   

      معامالت الوحدات 

   ديسمبر: 31فيما يلي ملخصاً لمعامالت الوحدات للسنة المنتهية في 

   2016   2015 

      توحـــــــــــدا وحـــــــــــدات 

   
      322.668 321.322 الوحدات في بداية السنة

 315 1.940 وحدات مباعة
      (1.661) (183.267) وحدات مستردة

      (1.346) (181.327) صافي النقص في الوحدات

      321.322 139.995 الوحدات في نهاية السنة
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 إيضاحات حول القوائم المالية 
 2016ديسمبر  31

 

 عـــام - 1

 ندوقالص مديرغير محدد المدة، أنشئ بموجب إتفاق بين  صندوق صائب لألسهم الخليجية )الصندوق( هو صندوق إستثمار 

 .2004 يوليو 24 بتاريخ عملياته الصندوق بدأ .الوحدات( )مالكي فيه والمستثمرين
 

في األسهم العربية  الصندوق مصمم للمستثمرين الراغبين في إنماء رأس المال على المدى الطويل من خالل اإلستثمار 

 يعاد إستثمار كامل الدخل في الصندوق، ويدرج في سعر الوحدة. .والخليجية األخرى والمنتجات المالية
 

تثمار للبنك السعودي لإلسمملوكة بالكامل  شركة تابعة هي االستثمار لألوراق المالية والوساطة )االستثمار كابيتال(إن شركة  

 .للصندوق حفظ كما تعمل االستثمار كابيتال أمينق"( الصندو ةهي )"مدير .)البنك(

 إن دفاتر وسجالت الصندوق ممسوكة بالدوالر األمريكي. 

 

 اللوائح النظامية  - 2

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

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

( 2016نوفمبر  6هـ )الموافق 1438صفر  6(، كما يخضع اعتباراً من 2006ديسمبر  24هـ )الموافق 1427ذو الحجة  3

( 2016مايو  23هـ )الموافق 1437شعبان  16لالئحة صناديق االستثمار الجديدة الصادرة من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ 

 والتي تنص على األمور التي يتعين على جميع الصناديق االستثمارية العاملة في المملكة العربية السعودية اتباعها. 

 

 اسات المحاسبية الهامةالسي - 3

أعدت القوائم المالية طبقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية، ونورد فيما يلي أهم السياسات  

 المحاسبية المتبعة:
 

 العرف المحاسبي 

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

 إثبات اإليرادات  

األرباح ويشتمل دخل المتاجرة على التغيرات في األرباح )الخسائر( غير المحققة الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة  

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

يتم إثبات توزيعات األرباح عند اإلعالن عنها )أي  .المحققة عن االستثمارات التجارية المباعة على أساس المتوسط المرجح

 عند اإلقرار بأحقية الصندوق إلستالمها(.
 

 تقويم اإلستثمارات 

ات في تقوم االستثمار .ألغراض المتاجرة بسعر السوق السائد بتاريخ قائمة المركز المالي تقوم استثمارات األسهم المشتراه 

 الصناديق االستثمارية على أساس صافي قيمة موجودات الصندوق المعلن 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  

اد تحويل ويع .تحّول المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية لدوالرات أمريكية بأسعار التحويل السائدة وقت حدوث المعامالت 

أرصدة الموجودات والمطلوبات المسجلة بالعمالت األجنبية بتاريخ قائمة المركز المالي بأسعار التحويل السائدة بتاريخ قائمة 

 التحويل في قائمة العمليات.الخسائر و أرباح تدرج  .المركز المالي
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 إيضاحات حول القوائم المالية) تتمة ( 
 2016ديسمبر  31

 
 اإلستثمارات التجارية  - 4

 :فيما يلي تحليالً بمكونات المحفظة اإلستثمارية كما في تاريخ قائمة المركز المالي 
 

 2016 
 

 القيمة السوقية التكلفـة
 من %

 للقيمة السوقية
         دوالر أمريكي دوالر أمريكي 

    االستثمارات في األسهم
    القطاعات: –المملكة العربية السعودية

 15.84 4.077.259 4.450.749 بنوك
 8.93 2.299.300 1.980.117 زراعة

 8.61 2.215.610 2.641.380 بتروكيماويات

 1.83 472.079 655.543 أسمنت

        32.55 8.379.517 7.554.451 أخرى

 17.282.240 17.443.765 67.76 
    

    الدول األخرى: 

 14.86 3.825.398 3.516.710 المتحدةاإلمارات العربية 

 13.91 3.580.022 2.372.010 قطر

        3.47 894.501 1.710.495 الكويت

 24.881.455 25.743.686 100.00        
    
    

 2015 
 

 القيمة السوقية التكلفـة
 من %

 للقيمة السوقية
         دوالر أمريكي دوالر أمريكي 

    االستثمارات في األسهم
    القطاعات: –المملكة العربية السعودية 

 20.82 11.795.198 13.672.659 بنوك

 8.04 4.552.697 7.717.980 بتروكيماويات
 6.49 3.673.510 3.336.553 زراعة

 3.74 2.117.447 3.200.604 أسمنت

        31.53 17.861.048 19.377.737 أخرى

 47.305.533 39.999.900 70.62 
    

    الدول األخرى: 

 13.13 7.436.788 8.551.953 اإلمارات العربية المتحدة

 12.22 6.923.526 4.606.322 قطر
 3.69 2.090.836 2.674.926 الكويت 

        0.34 189.128 140.669 سلطنة عمان

 63.279.403 56.640.178  100.00         
    

لك، . كذيتم تداول استثمارات األسهم في سوق األسهم السعودية )تداول( وأسواق األسهم الخليجية األخرى، وهي غير مصنفه 
 يتصادقطاع إقبلد والصندوق بالحد من المخاطر التي يتعرض لها كل مدير الصندوق نظام تصنيف داخلي. يقوم  ال يوجد لدى

  .قطاع على حدةبلد وووضع حدود لكل 
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 إيضاحات حول القوائم المالية) تتمة ( 
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 المتاجرة، صافي )خسارة( دخل  - 5

 2016 2015 

      دوالر أمريكي دوالر أمريكي 

  (8.640.035) 7.501.456 غير المحققة (الخسائراألرباح ) الحركة في

 2.160.854  1.934.753 توزيعات أرباح

      245.123  (6.343.629) أرباح محققة)خسائر( 

 3.092.580 (6.234.058) 
     
   

 
 المعامالت مع األطراف ذات العالقة  - 6
 

تمثل أتعاب تقويم.  تاريخمن صافي قيمة موجودات الصندوق في كل  %1.75ة بمعدل سنوي قدره أتعاب إدارالصندوق يدفع  

 . من قبل مدير الصندوق خالل السنةاإلدارة الظاهرة في قائمة العمليات األتعاب المحملة 
 

 %0.33وبحد أقصى قدره  نيابة عنه مدير الصندوقالتي يدفعها اإلدارية يسترد من الصندوق المصاريف  ،إضافة إلى ذلك 

 .من صافي قيمة الموجودات بالسنة

 شركة االستثمار لألوراق الماليةمن خالل األخرى الخليجية وأسواق األسهم تتم عملية تداول األسهم في سوق األسهم السعودية  
 . للصندوق االستثمارات أمين تعمل االستثمار كابيتالكما  .ستثمار كابيتال(االساطة )ووال

 .و البنك الذي يتعامل معه الصندوقإن البنك السعودي لإلستثمار ه 
 
 المصاريف األخرى - 7

 2016  2015 
 دوالر أمريكي دوالر أمريكي 
     

 17.664 67.862 خسارة تحويل عمالت أجنبية 

 8.000 8.000 أتعاب مراجعة

 2.000 2.000 رسوم هيئة السوق المالية

 1.333 1.333 رسوم تداول

 747 747 أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة
     

 79.942 29.744 
     
   

 إدارة المخاطر  - 8
 

 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. 
 

 .ةعمولباته غير مرتبطة بمطلوموجوداته ويتعرض الصندوق لمخاطر أسعار عموالت ألن  لموبتاريخ قائمة المركز المالي،  

 مخاطر االئتمان

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

دوق . يقوم مدير الصنومدينون آخرون األرصدة لدى البنوك وتوزيعات األرباح المدينةيخضع الصندوق لمخاطر االئتمان بشأن 

 وذلك بمراقبتها.بالحد من مخاطر االئتمان الخاصة به 
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 إدارة المخاطر ) تتمة ( - 8

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

 2016 2015 

      دوالر أمريكي أمريكيدوالر  

 4.664.577 3.569.766 أرصدة لدى البنوك 

 8.866 13.698 توزيعات أرباح مدينة

      328.079 -       مدينون آخرون

      5.001.522 3.583.464 لمخاطر االئتمان المعرضةإجمالي البنود 
   

 مخاطر أسعار األسهم

للتغيرات في مستويات مؤشرات األسهم  نتيجة تمثل مخاطر أسعار األسهم المخاطر الناتجة عن إنخفاض القيمة العادلة لألسهم 

 وقيمة كل سهم على حده.

ويتم احتسابها على أساس "بيتا" والتي يتم احتسابها  ،الخاصة بالصندوق لمخاطر أسعار األسهم األسهم فيتخضع االستثمارات  

 وقياسها داخلياً من قبل مدير الصندوق. 

على األثر لي . فيما يمؤشر ستاندرد آند بورز لألسهم الخليجيةتقوم "بيتا" باحتساب مدى استجابة سعر الصندوق للتذبذب في  

بما في  ألسهماات األسهم نتيجة للتغيرات المحتملة المعقولة في مؤشرات قائمة العمليات نتيجة للتغير في القيمة العادلة الستثمار

 ذلك كافة البنود القابلة للتغيير األخرى التي بقيت ثابتة:

  2016 2015 
 التغير في أسعار  

 األسهم
 األثر على قائمة

 العمليات
 التغير في أسعار

 األسهم
 على قائمة األثر

 العمليات
 دوالر أمريكي % دوالر أمريكي % 
         

 4.927.695 10 2.239.701 10 مؤشر ستاندرد آند بورز لألسهم الخليجية
 

 مخاطر السيولة

نتج مخاطر ت وتمثل الصعوبات التي يواجهها الصندوق في توفير األموال الالزمة للوفاء بالتعهدات المتعلقة بالتزاماته المالية. 

 السيولة عن عدم المقدرة عن بيع أصل مالي ما بسرعة وبمبلغ يعادل قيمته العادلة. 

باألسبوع، وبالتالي يتعرض الصندوق لمخاطر  مرتينتنص شروط وأحكام الصندوق على أن يتم االشتراك واسترداد الوحدات  

ألسهم ا سوقمدرجة في قابلة للبيع فوراً ألنها إستثمارات الوحدات. أن استثمارات الصندوق  مالكيالسيولة بشأن استردادات 

. يقوم مدير الصندوق بمراقبة متطلبات السيولة بانتظام والتأكد من توفر األخرىالخليجية سهم األوأسواق  )تداول( السعودية

 السيولة الكافية للوفاء بأية التزامات عند نشوئها.
 

 مخاطر العمالت 

  .ة مالية ما بسبب التغيرات في أسعار الصرف األجنبيالتقلبات التي تطرأ على قيمة أدا مخاطر العمالت تمثل
 

 ر األمريكي العملة الرئيسية للصندوق. اليعتبر الدو
 

مارات االستثو األرصدة لدى البنوك بشأن يخضع الصندوق، خالل دورة أعماله العادية، للتقلبات في أسعار الصرف األجنبي

 . في األسهم
 

نتيجة موجوداته  2015و 2016ديسمبر  31يعكس الجدول أدناه مخاطر الصرف األجنبي التي يتعرض لها الصندوق كما في 

، ريكيصرف العمالت الرئيسية مقابل الدوالر األم أسعارفي ومطلوباته النقدية. يحتسب التحليل أثر التغيرات المحتملة المعقولة 

على قائمة العمليات )بسبب القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات النقدية الخاضعة  –بقيت ثابتة  التيوكذلك التغيرات األخرى 

 لمخاطر العمالت(.
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 إيضاحات حول القوائم المالية) تتمة ( 
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 إدارة المخاطر ) تتمة ( - 8

 األثر على   
 قائمة العمليات

 األثر على
 قائمة العمليات

 2015 2016 التغير في  
          دوالر أمريكي دوالر أمريكي سعر العملة  العملــــة

 416.882 199.694 %5   قطريلاير 

 390.957 191.270 %5   إماراتيدرهم 

 175.344 88.549 %5   دينار كويتي

 
 القيمة العادلة لألدوات المالية  - 9

 دةاألرصمن الخاصة بالصندوق تتكون األدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية. تتكون الموجودات المالية 

 . وتوزيعات األرباح المدينة التجارية واإلستثمارات كولدى البن
 

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

 وق.ساس األسعار المتداولة في السأتحدد القيمة العادلة على  ،المالية النشطةعادل. بالنسبة لإلستثمارات المتداولة في األسواق 
 

يمتها تختلف كثيراً عن ق اليتوقع أن بالقيمة العادلة. إن القيمة العادلة لألدوات المالية األخرى التجارية تقيد اإلستثمارات  

 الدفترية.

 
 أخر يوم للتقويم  - 10

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

 


