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ألسھم الخلیجیة صائب لصندوق 

من ھذه القوائم المالیة.١٠إلى ١شكل اإلیضاحات المرفقة من ت جزءاً
٣

قائمة المركز المالي    
٢٠١٧دیسمبر ٣١كما في 

٢٠١٧٢٠١٦
دوالر أمریكي دوالر أمریكيإیضاح

الموجودات
٢٧٦٬٩٥٨٣٫٥٦٩٫٧٦٦أرصدة لدى البنوك
٤١٦٬٠٤٨٬٤٠٦٢٥٫٧٤٣٫٦٨٦إستثمارات تجاریة

١٣٫٦٩٨-توزیعات أرباح مدینة

١٦٬٣٢٥٬٣٦٤٢٩٫٣٢٧٫١٥٠

المطلوبات
١٥٬٢٠٩١٦٫٢٨٥مصاریف مستحقة الدفع

١٦٬٣١٠٬١٥٥٢٩٫٣١٠٫٨٦٥صافي الموجودات

٨٠٬٦٨٢١٣٩٫٩٩٥المصدرةالوحدات 

دوالر أمریكي٢٠٩٫٣٧دوالر أمریكي٢٠٢٫١٥قیمة الوحدة



ألسھم الخلیجیة صائب لصندوق 

من ھذه القوائم المالیة.١٠إلى ١شكل اإلیضاحات المرفقة من ت جزءاً
٤

قائمة العملیات
٢٠١٧دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

٢٠١٧٢٠١٦
دوالر أمریكي دوالر أمریكيإیضاح __________________________

اإلستثماردخل (خسارة) 
٣٫٠٩٢٫٥٨٠)٤٠٤٬٣٦٤(٥دخل المتاجرة، صافي(خسارة)  ______________________

المصاریف 
)٧٩٢٫٨٨٧()٤٢١٬٠٦٢(٦أتعاب إدارة

)٧٩٫٩٤٢()٦٧٬٢٧٩(٧مصاریف أخرى ______________________

)٨٧٢٫٨٢٩()٤٨٨٬٣٤١( ______________________

٢٫٢١٩٫٧٥١)٨٩٢٬٧٠٥(العملیاتدخل (خسارة) صافي  ______________________



ألسھم الخلیجیة صائب لصندوق 

من ھذه القوائم المالیة.١٠إلى ١شكل اإلیضاحات المرفقة من ت جزءاً
٥

النقدیة   قائمة التدفقات
٢٠١٧دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

٢٠١٧٢٠١٦
دوالر أمریكيدوالر أمریكي

التشغیلیةاألنشطة
٢٫٢١٩٫٧٥١)٨٩٢٬٧٠٥(العملیاتدخل (خسارة) صافي 

التعدیالت لـ: 
)٧٫٥٠١٫٤٥٦(١٬٣١٥٬١١٧عن اإلستثمارات التجاریة(األرباح) غیر المحققة الخسائرالحركة في 

:الموجودات والمطلوبات التشغیلیةالتغیرات في
٨٬٣٨٠٬١٦٣٣٨٫٣٩٧٫٩٤٨إستثمارات تجاریة

)٤٫٨٣٢(١٣٬٦٩٨توزیعات أرباح مدینة
٣٢٨٫٠٧٩-مدینون آخرون 

١٫٢٥٠)١٬٠٧٦(مصاریف مستحقة الدفع

٨٬٨١٥٬١٩٧٣٣٫٤٤٠٫٧٤٠التشغیلیةاألنشطةصافي النقدیة من 

التمویلیةاألنشطة
٣٥٦٫١٥٢-متحصالت من الوحدات المباعة

)٣٤٫٨٩١٫٧٠٣()١٢٬١٠٨٬٠٠٥(قیمة الوحدات المستردة

)٣٤٫٥٣٥٫٥٥١()١٢٬١٠٨٬٠٠٥(التمویلیةاألنشطةصافي النقدیة المستخدمة في 

)١٫٠٩٤٫٨١١()٣٬٢٩٢٬٨٠٨(في األرصدة لدى البنوكالنقص 
٣٬٥٦٩٬٧٦٦٤٫٦٦٤٫٥٧٧األرصدة لدى البنوك في بدایة السنة

٢٧٦٬٩٥٨٣٫٥٦٩٫٧٦٦األرصدة لدى البنوك في نھایة السنة

األرباحالتدفقات النقدیة التشغیلیة من توزیعات 

٩٣٩٬٠٨٣١٫٩٢٩٫٩٢١توزیعات أرباح مستلمة



ألسھم الخلیجیة صائب لصندوق 

من ھذه القوائم المالیة.١٠إلى ١شكل اإلیضاحات المرفقة من ت جزءاً
٦

قائمة  التغیرات في صافي الموجودات    
٢٠١٧دیسمبر ٣١المنتھیة في للسنة

٢٠١٧٢٠١٦
دوالر أمریكي دوالر أمریكي

٢٩٬٣١٠٬٨٦٥٦١٫٦٢٦٫٦٦٥السنةالموجودات في بدایةصافي قیمة 

التغیرات من العملیات:
٢٫٢١٩٫٧٥١)٨٩٢٬٧٠٥(دخل العملیات(خسارة) صافي 

التغیرات من معامالت الوحدات: 
٣٥٦٫١٥٢-متحصالت من الوحدات المباعة

)٣٤٫٨٩١٫٧٠٣()١٢٬١٠٨٬٠٠٥(قیمة الوحدات المستردة

)٣٤٫٥٣٥٫٥٥١()١٢٬١٠٨٬٠٠٥(صافي التغیر من معامالت الوحدات

١٦٬٣١٠٬١٥٥٢٩٫٣١٠٫٨٦٥صافي قیمة الموجودات في نھایة السنة

معامالت الوحدات 

لمعامالت الوحدات للسنة المنتھیة في  ً دیسمبر:٣١فیما یلي ملخصا
٢٠١٧٢٠١٦

توحـــــــــــداوحـــــــــــدات

١٣٩٬٩٩٥٣٢١٫٣٢٢الوحدات في بدایة السنة

١٫٩٤٠-وحدات مباعة
)١٨٣٫٢٦٧()٥٩٬٣١٣(وحدات مستردة

)١٨١٫٣٢٧()٥٩٬٣١٣(صافي النقص في الوحدات

٨٠٬٦٨٢١٣٩٫٩٩٥الوحدات في نھایة السنة



ألسھم الخلیجیة صائب لصندوق 

٧

إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٧دیسمبر ٣١

عـــام-١
ندوقالصمدیرصندوق صائب لألسھم الخلیجیة (الصندوق) ھو صندوق إستثمار غیر محدد المدة، أنشئ بموجب إتفاق بین 

.٢٠٠٤یولیو٢٤بتاریخعملیاتھالصندوقبدأ.الوحدات)(مالكيفیھوالمستثمرین

للمستثمرین الراغبین في إنماء رأس المال على المدى الطویل من خالل اإلستثمار في األسھم العربیة الصندوق مصمم 
یعاد إستثمار كامل الدخل في الصندوق، ویدرج في سعر الوحدة..والخلیجیة األخرى والمنتجات المالیة

لإلستثمار للبنك السعوديمملوكة بالكامل شركة تابعةھياالستثمار لألوراق المالیة والوساطة (االستثمار كابیتال)شركة تعمل
وكما تعمل االستثمار كابیتال لصندوق لاًمدیر(البنك)  .للصندوقاًأمینوسیطاً

إن دفاتر وسجالت الصندوق ممسوكة بالدوالر األمریكي.

اللوائح النظامیة -٢
الصادرة من قبل ھیئة السوق المالیة في المملكة العربیة السعودیة بتاریخ لالئحة صنادیق االستثمار (الالئحة)الصندوقیخضع 

من الصندوق كما یخضع .)٢٠٠٦دیسمبر ٢٤ھـ (الموافق ١٤٢٧الحجة ذي٣ نوفمبر ٦ھـ (الموافق ١٤٣٨صفر ٦اعتباراً
مایو ٢٣ھـ (الموافق ١٤٣٧عبان ش١٦) لالئحة صنادیق االستثمار الجدیدة الصادرة من قبل ھیئة السوق المالیة بتاریخ ٢٠١٦
) والتي تنص على األمور التي یتعین على جمیع الصنادیق االستثماریة العاملة في المملكة العربیة السعودیة اتباعھا. ٢٠١٦

السیاسات المحاسبیة الھامة-٣
لمعاییر المحاسبة المتعارف علیھا في المملكة العربیة الس ً عودیة، ونورد فیما یلي أھم السیاساتأعدت القوائم المالیة طبقا

المحاسبیة المتبعة:

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

تقویم اإلستثمارات
ات في تقوم االستثمار.ألغراض المتاجرة بسعر السوق السائد بتاریخ قائمة المركز الماليةتقوم استثمارات األسھم المشترا

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

المعامالت اإلستثماریة
تقید المعامالت اإلستثماریة بتاریخ التداول.

إثبات اإلیرادات 
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 

تجاریة المباعة على أساس المتوسط المرجح. یتم إثبات توزیعات األرباح عند اإلعالن (الخسائر) المحققة عن االستثمارات ال
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 
اد تحویل ویع.تحّول المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبیة لدوالرات أمریكیة بأسعار التحویل السائدة وقت حدوث المعامالت

ذلك فيأرصدة الموجودات والمطلوبات المسجلة بالعمالت األجنبیة بتاریخ قائمة المركز المالي بأسعار التحویل السائدة 
في قائمة العملیات.والخسائر التحویلأرباح ج تدر.التاریخ



ألسھم الخلیجیة صائب لصندوق 

٨

إیضاحات حول القوائم المالیة( تتمة ) 
٢٠١٧دیسمبر ٣١

اإلستثمارات التجاریة -٤
بمكونات المحفظة :فیما یلي تحلیالً

٢٠١٧

القیمة السوقیةالتكلفـة
من%

للقیمة السوقیة
دوالر أمریكيدوالر أمریكي

االستثمارات في األسھم
المملكة العربیة السعودیة:

٣٬١٠٠٬٣١٩٢٬٩٥٠٬٩٧٩١٨٫٣٩بنوك
١٬٥٤٨٬٦١٤٢٬١٣٨٬٩٩٠١٣٫٣٣تأمین 

٢٬١٦٣٬٩٣٧٢٬٠٣٨٬٧٩٥١٢٫٧٠مواد
١٬٧٢٦٬٩٩٧١٬٦٥٨٬١٩٦١٠٫٣٣معدات رعایة صحیة 

٣٬٠٦٠٬١٦٦٢٬٩٠١٬٦٣٧١٨٫٠٨أخرى
١١٬٦٠٠٬٠٣٣١١٬٦٨٨٬٥٩٧٧٢٫٨٣

الدول األخرى: 
٣٬١٩٠٬٨١٠٣٬٣١٥٬٢١٨٢٠٫٦٦اإلمارات العربیة المتحدة

١٬٧١٠٬٤٤٩١٬٠٤٤٬٥٩١٦٫٥١الكویت
١٦٬٥٠١٬٢٩٢١٦٬٠٤٨٬٤٠٦١٠٠٫٠٠

٢٠١٦

القیمة السوقیةالتكلفـة
من%

للقیمة السوقیة
أمریكيدوالردوالر أمریكي

االستثمارات في األسھم
المملكة العربیة السعودیة:

٤٬٤٥٠٬٧٤٩٤٬٠٧٧٬٢٥٩١٥٫٨٤بنوك
٢٬٣٧٠٬٥٠٣٢٬٩٠٨٬٠٥٠١١٫٣٠معدات وخدمات رعایة صحیة 

٣٬٢٩٦٬٩٢٤٢٬٦٨٧٬٦٩٠١٠٫٤٤مواد 
١٬٩٨٠٬١١٧٢٬٢٩٩٬٣٠٠٨٫٩٣أغذیة ومشروبات 

٩٧٩٬١٧٩١٬١٠٢٬٩٩٣٤٫٢٨نقل
٤٬٢٠٤٬٧٦٨٤٬٣٦٨٬٤٧٣١٦٫٩٧أخرى

١٧٬٢٨٢٬٢٤٠١٧٬٤٤٣٬٧٦٥٦٧٫٧٦

الدول األخرى: 
٣٬٥١٦٬٧١٠٣٬٨٢٥٬٣٩٨١٤٫٨٦اإلمارات العربیة المتحدة

٢٬٣٧٢٬٠١٠٣٬٥٨٠٬٠٢٢١٣٫٩١قطر
١٬٧١٠٬٤٩٥٨٩٤٬٥٠١٣٫٤٧الكویت 

٢٤٬٨٨١٬٤٥٥٢٥٬٧٤٣٬٦٨٦١٠٠٫٠٠

لك، . كذةیتم تداول استثمارات األسھم في سوق األسھم السعودیة (تداول) وأسواق األسھم الخلیجیة األخرى، وھي غیر مصنف
يادإقتصوالتعرضات لكل بلد وقطاع الصندوق بالحد من المخاطر مدیر الصندوق نظام تصنیف داخلي. یقوم ال یوجد لدى

.هعلى حدقطاع بلد وووضع حدود لكل 
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٩

إیضاحات حول القوائم المالیة( تتمة ) 
٢٠١٧دیسمبر ٣١

المتاجرة، صافي (خسارة) دخل -٥
٢٠١٧٢٠١٦
دوالر أمریكيدوالر أمریكي

٩٢٥٬٣٨٥١٫٩٣٤٫٧٥٣توزیعات أرباح
)٦٫٣٤٣٫٦٢٩()١٤٬٦٣٢(محققةخسائر 

٧٫٥٠١٫٤٥٦)١٬٣١٥٬١١٧(غیر المحققةاألرباح)الخسائر(الحركة في

)٣٫٠٩٢٫٥٨٠)٤٠٤٬٣٦٤

المعامالت مع األطراف ذات العالقة -٦

تمثل أتعاب تقویم. تاریخمن صافي قیمة موجودات الصندوق في كل %١٫٧٥ة بمعدل سنوي قدره أتعاب إدارالصندوق یدفع 
. المحملة من قبل مدیر الصندوق خالل السنةاإلدارة الظاھرة في قائمة العملیات األتعاب 

%٠٫٣٣وبحد أقصى قدره نیابة عنھمدیر الصندوقالتي یدفعھا اإلداریة یسترد من الصندوق المصاریف ،إضافة إلى ذلك
.من صافي قیمة الموجودات بالسنة

شركة االستثمار لألوراق المالیةمن خالل األخرى الخلیجیة وأسواق األسھم تتم عملیة تداول األسھم في سوق األسھم السعودیة 
. للصندوقحفظأمینتعمل االستثمار كابیتالكما .ستثمار كابیتال)االساطة (ووال

.و البنك الذي یتعامل معھ الصندوقإن البنك السعودي لإلستثمار ھ

المصاریف األخرى-٧
٢٠١٧٢٠١٦

دوالر أمریكيدوالر أمریكي

٥٥٬١٩٩٦٧٫٨٦٢خسارة تحویل عمالت أجنبیة 
٨٬٠٠٠٨٫٠٠٠أتعاب مراجعة

٢٬٠٠٠٢٫٠٠٠رسوم ھیئة السوق المالیة
١٬٣٣٣١٫٣٣٣رسوم تداول

٧٤٧٧٤٧الصندوقأتعاب أعضاء مجلس إدارة

٦٧٬٢٧٩٧٩٫٩٤٢

إدارة المخاطر -٨
مخاطر أسعار العموالت الخاصة 

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

.ولةبعمباتھ غیر مرتبطةمطلوموجوداتھ وعموالت ألن الیتعرض الصندوق لمخاطر أسعار لموبتاریخ قائمة المركز المالي، 

مخاطر االئتمان
.مالیة ما مما یؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالیةةوتمثل عدم تمكن طرف ما من الوفاء بالتزاماتھ بشأن أدا

الصندوق . یقوم مدیرنیخراآلن یمدینالواألرصدة لدى البنوك وتوزیعات األرباح المدینةیخضع الصندوق لمخاطر االئتمان بشأن 
وذلك بمراقبتھا.بالحد من مخاطر االئتمان الخاصة بھ 
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یوضح الجدول أدناه الحد األقصى لمخاطر االئتمان المتعلقة ببنود قائمة المركز المالي:

٢٠١٧٢٠١٦
دوالر أمریكيأمریكيدوالر 

٢٧٦٬٩٥٨٣٫٥٦٩٫٧٦٦أرصدة لدى البنوك 
١٣٫٦٩٨-توزیعات أرباح مدینة

٢٧٦٬٩٥٨٣٫٥٨٣٫٤٦٤لمخاطر االئتمانالمعرضةإجمالي البنود 

مخاطر أسعار األسھم
للتغیرات في مستویات مؤشرات األسھم نتیجةلألسھمتمثل مخاطر أسعار األسھم المخاطر الناتجة عن إنخفاض القیمة العادلة

وقیمة كل سھم على حده.

ویتم احتسابھا على أساس "بیتا" والتي یتم احتسابھا ،الخاصة بالصندوق لمخاطر أسعار األسھماألسھمفيتخضع االستثمارات 
من قبل مدیر الصندوق. تقوم "بیتا" باحتساب مدى استجابة سعر الصندوق للتذبذب في  درد آند بورز مؤشر ستانوقیاسھا داخلیاً

تغیرات المحتملة األسھم نتیجة للعلى قائمة العملیات نتیجة للتغیر في القیمة العادلة الستثماراتاألثر . فیما یلي لألسھم الخلیجیة
بما في ذلك كافة البنود القابلة للتغییر األخرى التي بقیت ثابتة:األسھمالمعقولة في مؤشرات 

٢٠١٧٢٠١٦
التغیر في أسعار

األسھم
األثر على قائمة

العملیات
التغیر في أسعار

األسھم
على قائمةاألثر

العملیات
أمریكيدوالر%دوالر أمریكي%

١٠١٬٤١٢٬٢٦٠١٠٢٫٢٣٩٫٧٠١مؤشر ستاندرد آند بورز لألسھم الخلیجیة

مخاطر السیولة
نتج مخاطر توتمثل الصعوبات التي یواجھھا الصندوق في توفیر األموال الالزمة للوفاء بالتعھدات المتعلقة بالتزاماتھ المالیة.

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

باألسبوع، وبالتالي یتعرض الصندوق لمخاطر مرتینتنص شروط وأحكام الصندوق على أن یتم االشتراك واسترداد الوحدات 
ألنھا إستثمارات إالوحدات. مالكيالسیولة بشأن استردادات  ألسھم اسوقمدرجة في ن استثمارات الصندوق قابلة للبیع فوراً

. یقوم مدیر الصندوق بمراقبة متطلبات السیولة بانتظام والتأكد من توفر األخرىالخلیجیة سھم األوأسواق (تداول)السعودیة
السیولة الكافیة للوفاء بأي التزامات عند نشوئھا.

مخاطر العمالت
.ة مالیة ما بسبب التغیرات في أسعار الصرف األجنبيالتقلبات التي تطرأ على قیمة أدامخاطر العمالتتمثل

ر األمریكي العملة الرئیسیة للصندوق. الیعتبر الدو

مارات االستثواألرصدة لدى البنوكبشأنیخضع الصندوق، خالل دورة أعمالھ العادیة، للتقلبات في أسعار الصرف األجنبي
. في األسھم

نتیجة موجوداتھ ٢٠١٦و ٢٠١٧دیسمبر ٣١مخاطر الصرف األجنبي التي یتعرض لھا الصندوق كما في التاليیعكس الجدول 
، ریكيصرف العمالت الرئیسیة مقابل الدوالر األمأسعارفي ومطلوباتھ النقدیة. یحتسب التحلیل أثر التغیرات المحتملة المعقولة 

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

قائمة العملیات
األثر على

قائمة العملیات
٢٠١٧٢٠١٦التغیر في

دوالر أمریكيدوالر أمریكيسعر العملةالعملــــة

١٦٩٬٣٢٢١٩١٫٢٧٠%٥درھم إماراتي
٥٢٬٢٣٠٨٨٫٥٤٩%٥دینار كویتي
١٩٩٫٦٩٤-%٥لایر قطري

القیمة العادلة لألدوات المالیة -٩
دةاألرصمن الخاصة بالصندوق تتكون األدوات المالیة من الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة. تتكون الموجودات المالیة 

. وتوزیعات األرباح المدینةالتجاریةواإلستثماراتكولدى البن

القیمة العادلة ھي القیمة التي یتم بموجبھا تبادل موجودات ما أو سداد مطلوبات ما بین أطراف راغبة في ذلك وبشروط تعامل 
وق.ساس األسعار المتداولة في السأتحدد القیمة العادلة على ،المالیة النشطةعادل. بالنسبة لإلستثمارات المتداولة في األسواق 

عن قیتوقع أن بالقیمة العادلة. إن القیمة العادلة لألدوات المالیة األخرى جاریة التتقید اإلستثمارات  یمتھا ال تختلف كثیراً
الدفتریة.

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




