
ذات الدخلألسھم الخلیجیةلصائب صندوق 
)مدار من قبل شركة االستثمار لألوراق المالیة والوساطة(

القوائم المالیة
٢٠١٧دیسمبر٣١







صندوق صائب لألسھم الخلیجیة ذات الدخل

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

قائمة المركز المالي    
٢٠١٧دیسمبر٣١كما في 

ایضاح
٢٠١٧

لایر سعودي
٢٠١٦

لایر سعودي

الموجودات 
٣٨٢٬٧٩٤٢٫٢٤٩٫٢٣٤أرصدة لدى البنوك
٤١٣٬٢٤٨٬٥١٤١٣٫٥٠٩٫٧٦٤إستثمارات تجاریة

١٣٬٦٣١٬٣٠٨١٥٫٧٥٨٫٩٩٨

المطلوبات
٥٢٬٨٢٥٦٣٫٢٥٢مصاریف مستحقة الدفع

١٣٬٥٧٨٬٤٨٣١٥٫٦٩٥٫٧٤٦صافي الموجودات

٢٠٤٬٤٧٩٢٠٥٫٦٨٧الوحدات المصدرة

سعوديلایر٧٦٫٣١لایر سعودي٦٦٫٤١قیمة الوحدة
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من ھذه القوائم المالیة١٠إلى ١شكل اإلیضاحات المرفقة من ت .جزءاً
٤

قائمة العملیات 
٢٠١٧دیسمبر٣١المنتھیة في ة سنلل

ایضاح
٢٠١٧

لایر سعودي
٢٠١٦

لایر سعودي

دخل اإلستثمار
٩٨٠٫١٣٦)٩٣١٬٢٢٠(٥المتاجرة، صافيدخل )خسارة(

المصاریف
)٢٠٢٫١٣٢()٢١٧٬٨٧٢(٦ةأتعاب إدار

)١٣٫٤٧٥()١٤٬٥٢٥(٦أتعاب إداریة 
)١٣٫٤٧٥()١٤٬٥٢٥(٦أتعاب حفظ

)٦٧٫١٤٤()٥٧٬٤٩٥(٧أخرى

)٢٩٦٫٢٢٦()٣٠٤٬٤١٧(

٦٨٣٫٩١٠)١٬٢٣٥٬٦٣٧(العملیات دخل )خسارة(صافي 
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من ھذه القوائم المالیة١٠إلى ١شكل اإلیضاحات المرفقة من ت .جزءاً
٥

التدفقات النقدیةقائمة 
٢٠١٧دیسمبر ٣١المنتھیة في ة سنلل

٢٠١٧
لایر سعودي

٢٠١٦
لایر سعودي

التشغیلیةاألنشطة
٦٨٣٫٩١٠)١٬٢٣٥٬٦٣٧(العملیات (دخل) صافي خسارة 

التعدیالت لـ:
)٣٫١٧٠٫٣٧٧(٢٣٧٬٨٢٤غیر المحققة عن اإلستثمارات التجاریة(األرباح) الحركة في الخسائر 

التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة:

٢٣٬٤٢٦٢٫٠٨٨٫٤٨٩ستثمارات تجاریةإ
٢٠٤٫٥١٦-مدینةتوزیعات أرباح

٣٫٥٨٩)١٠٬٤٢٧(مصاریف مستحقة

)١٨٩٫٨٧٣()٩٨٤٬٨١٤(التشغیلیةاألنشطةصافي النقدیة المستخدمة في 

التمویلیةاألنشطة
٧٬٩٢٠٤٫٥٢٣٫٣٨٣متحصالت من الوحدات المباعة

)٣٫٠٠٤٫٨٦٥()٩٤٬٢٩١(قیمة الوحدات المستردة
)٧٤٥٫٩٦٠()٧٩٥٬٢٥٥(توزیعات أرباح مدفوعة لمالكي الوحدات

٧٧٢٫٥٥٨)٨٨١٬٦٢٦(التمویلیةاألنشطةمن (المستخدمة في) صافي النقدیة 

٥٨٢٫٦٨٥)١٬٨٦٦٬٤٤٠(ك الزیادة في األرصدة لدى البن(النقص) 
١٫٦٦٦٫٥٤٩)٢٬٢٤٩٬٢٣٤(لدى البنك في بدایة السنةاألرصدة

٣٨٢٬٧٩٤٢٫٢٤٩٫٢٣٤السنةك في نھایة لدى البناألرصدة 

توزیعات األرباحالتدفقات النقدیة التشغیلیة من 
٧٩٦٬٨٤٦٩٥٥٫٨٢٥توزیعات أرباح مستلمة
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من ھذه القوائم المالیة١٠إلى ١شكل اإلیضاحات المرفقة من ت .جزءاً
٦

قائمة التغیرات في صافي الموجودات 
٢٠١٧دیسمبر ٣١المنتھیة في ة سنلل

٢٠١٧
لایر سعودي

٢٠١٦
لایر سعودي

١٥٬٦٩٥٬٧٤٦١٤٫٢٣٩٫٢٧٨صافي قیمة الموجودات في بدایة السنة 

التغیر من العملیات
٦٨٣٫٩١٠)١٬٢٣٥٬٦٣٧(العملیاتدخل )خسارة(صافي 

التغیرات من معامالت الوحدات:
٧٬٩٢٠٤٫٥٢٣٫٣٨٣متحصالت من الوحدات المباعة

)٣٫٠٠٤٫٨٦٥()٩٤٬٢٩١(قیمة الوحدات المستردة

١٫٥١٨٫٥١٨)٨٦٬٣٧١(الوحداتصافي التغیر من معامالت

)٧٤٥٫٩٦٠()٧٩٥٬٢٥٥(توزیعات أرباح مدفوعة لمالكي الوحدات 

١٣٬٥٧٨٬٤٨٣١٥٫٦٩٥٫٧٤٦سنةصافي قیمة الموجودات في نھایة ال ¤

معامالت الوحدات 

لمعامالت الوحدات  ً :دیسمبر٣١المنتھیة في سنةللفیما یلي ملخصا

٢٠١٧
وحدات

٢٠١٦
وحدات

٢٠٥٬٦٨٧١٨٦٫٨٧٩الوحدات في بدایة السنة

١٠٨٦١٫٣١٧وحدات مباعة
)٤٢٫٥٠٩()١٬٣١٦(وحدات مستردة

١٨٫٨٠٨)١٬٢٠٨(الزیادة في الوحدات (النقص) صافي 

٢٠٤٬٤٧٩٢٠٥٫٦٨٧سنةالوحدات في نھایة ال
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٧

القوائم المالیةإیضاحات حول 
٢٠١٧دیسمبر٣١

عـــام-١
بین اتفاقغیر محدد المدة، أنشئ بموجب استثماري(الصندوق) ھو صندوق ذات الدخللألسھم الخلیجیةإن صندوق صائب 

.٢٠١٥ابریل٢٧. بدأ الصندوق عملیاتھ بتاریخ الوحدات)(مالكيفیھوالمستثمرینالصندوقمدیر

یعة الشرالمتوافق معاالستثمارالصندوق مصمم للمستثمرین الراغبین في إنماء رأس المال على المدى الطویل من خالل 
مرتین ل الصندوق بتوزیع كامل النقد المتحصسیقوم سیاسات توزیع ارباح. تتبعالتي ،الخلیجیةالشركاتفي أسھماإلسالمیة 
استثمار كاملسیتم إعادة . بأي من توزیعات األرباح ھذهالصندوق یحتفظ لن من خالل التوزیعات المستلمة.في السنة 

.سعر الوحدةعلىفي الصندوق، وسینعكس ذلكاإلیرادات األخرى

دي للبنك السعومملوكة بالكامل شركة تابعة ھي واالستثمار لألوراق المالیة والوساطة (االستثمار كابیتال)، شركة تعمل 
للصندوق،(البنك)لالستثمار ً وأمینا ووسیطاً .مدیراً

.باللایر سعوديممسوكةلصندوق دفاتر وسجالت اإن 

اللوائح النظامیة -٢
٢٤ھـ (الموافق ١٤٢٧الحجة يذ٣لالئحة صنادیق االستثمار الصادرة من قبل ھیئة السوق المالیة بتاریخ الصندوقیخضع 
من الصندوق )، كما یخضع ٢٠٠٦دیسمبر  ) 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  ً بأھم السیاسات أعدت القوائم المالیة طبقا ً المتعارف علیھا في المملكة العربیة السعودیة، وفیما یلي نورد بیانا

المحاسبیة المتبعة: 

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

تقویم اإلستثمارات
ثمارات تقوم االست.بتاریخ قائمة المركز الماليكما تقوم استثمارات األسھم المشتراه ألغراض المتاجرة بسعر السوق السائد 

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

المعامالت اإلستثماریة
.ة بتاریخ التداولتقید المعامالت اإلستثماری

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

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

عنھا (أي عند اإلقرار بأحقیة الصندوق إلستالمھا).

الزكاة وضریبة الدخل 
.بالتالي ال یجنب لھا أي مخصص في القوائم المالیة المرفقةالزكاة وضریبة الدخل من مسئولیة مالكي الوحدات، و

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

ذلك فيأرصدة الموجودات والمطلوبات المسجلة بالعمالت األجنبیة بتاریخ قائمة المركز المالي بأسعار التحویل السائدة 
. تدرج أرباح وخسائر فروقات التحویل في قائمة العملیات. التاریخ
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٨

( تتمة ) ةالقوائم المالیإیضاحات حول 
٢٠١٧دیسمبر٣١

اإلستثمارات التجاریة -٤
بمكونات المحفظة ال :تجاریةفیما یلي تحلیالً

٢٠١٧
من%القیمة السوقیةالتكلفــــــة

القیمة السوقیةلایر سعوديلایر سعودي

استثمارات األسھم 
المملكة العربیة السعودیة:

٣٬٢٧٥٬١٩٩٣٬١٣٥٬٣٢٦٢٣٫٦٧مواد
١٬٥٦٣٬٧٦٨١٬١٧٠٬٢٩٩٨٫٨٣استھالكیة خدمات 
٧٩٥٬٨٩٧٨٧٩٬٠٧٠٦٫٦٤تجزئة 
٧١٠٬٢٧١٦٩٨٬٨٥٦٥٫٢٧طاقة 

٦٦٣٬٢٩٦٦٦٥٬٤٢٠٥٫٠٢خدمات اتصاالت 
٣٬٠٦٨٬٤٩٩٢٬٥٨٨٬٤٨٥١٩٫٥٤أخرى 

────────────────────────
١٠٬٠٧٦٬٩٣٠٩٬١٣٧٬٤٥٦٦٨٫٩٧

األخرى:الدول 
٢٬٧٦٥٬٩٧٦٢٬٩٦٩٬٢٤٤٢٢٫٤١اإلمارات العربیة المتحدة 

٥٥٤٬٨٩٦٤٤١٬٥٠٣٣٫٣٣سلطنة عمان
٧٣٥٬٧١٢٧٠٠٬٣١١٥٫٢٩الكویت

──────────────────────
١٤٬١٣٣٬٥١٤١٣٬٢٤٨٬٥١٤١٠٠٫٠٠

══════════════════════════

٢٠١٦
من%القیمة السوقیةالتكلفــــــة

القیمة السوقیةلایر سعوديلایر سعودي

استثمارات األسھم 
المملكة العربیة السعودیة:

٣٬٢٩٢٬٣٩٩٢٬٩١٩٬٨٠٨٢١٫٦١مواد 
١٬٣٣٧٬٧٥٣١٬١٤٣٬٢٠٥٨٫٤٦بضاعة رأسمالیة 

٧٧٠٬٤٥٢٨٤٨٬٨٣٥٦٫٢٨إتصاالت
٩٧٥٬١٤٢٨٤٢٬٢٤٤٦٫٢٣استھالكیة خدمات 
٩٢٢٬٤٠١٥٦٧٬٢١٥٤٫٢٠مھنیة تجاریة وخدمات 
١٬٦٨٢٬٧٧٩٢٬٠٩٥٬١٦٦١٥٫٥٢أخرى  ─────────────────────

٨٬٩٨٠٬٩٢٦٨٬٤١٦٬٤٧٣٦٢٫٣٠
الدول األخرى:

٢٬٨٥١٬٢٢٩٢٬٦٤٧٬٣٦١١٩٫٦٠قطر
١٬٧٦٩٬٨٨٩١٬٨٩١٬١٠٧١٤٫٠٠اإلمارات العربیة المتحدة

٥٥٤٬٨٩٦٥٥٤٬٨٢٣٤٫١١سلطنة عمان  ────────────────────
١٤٬١٥٦٬٩٤٠١٣٬٥٠٩٬٧٦٤١٠٠٫٠٠
═════════════════════

كذلك،نفة.مصغیرتعتبروالتياألخرىالخلیجیةاألسھموأسواق(تداول)السعودیةاألسھمسوقفياألسھماستثماراتتداولیتم
ھالیتعرضالتيالمخاطربمراقبةوذلكالمخاطرمنبالحدالصندوقمدیریقومداخلي.تصنیفنظامالصندوقلدىیوجدال

حده.علىكلوقطاعبلدلكلحدودووضعفیھالمستثمروالقطاعالبلدحسب
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إیضاحات حول القوائم المالیة ( تتمة ) 
٢٠١٧دیسمبر ٣١

المتاجرة، صافي دخل )خسارة(-٥
٢٠١٧

لایر سعودي
٢٠١٦

لایر سعودي

٧٩٦٬٨٤٦٧٥١٬٣٠٩توزیعات أرباح 
٣٬١٧٠٬٣٧٧)٢٣٧٬٨٢٤(الحركة في (الخسائر) األرباح المحققة 

)٢٬٩٤١٬٥٥٠()١٬٤٩٠٬٢٤٢(ر محققة ئخسا

)٩٨٠٬١٣٦)٩٣١٬٢٢٠

المعامالت مع األطراف ذات العالقة -٦
من على التوالي %٠٫١و%٠٫١و %١٫٥بمعدل سنوي قدره حفظوأتعاب إداریة وأتعاب یدفع الصندوق أتعاب إدارة 

تقویم. تمثل أتعاب اإلدارة الظاھرة في قائمة العملیات، األتعاب المحملة من تاریخصافي قیمة موجودات الصندوق في كل 
. سنةقبل مدیر الصندوق خالل ال

%٠٫٦٠اباسترداد المصاریف اإلداریة التي دفعھا نیابة عن الصندوق وبحد أقصى قدرھالصندوقمدیرإضافة إلى ذلك، یقوم 
من صافي قیمة الموجودات بالسنة.

تثمار وأسواق األسھم الخلیجیة األخرى من خالل شركة االس(تداول)تداول األسھم في سوق األسھم السعودیةتتم عملیة 
للصندوق.. كما تعمل االستثمار لألوراق المالیة والوساطة ً كابیتال أمینا

إن البنك السعودي لإلستثمار ھو البنك الذي یتعامل معھ الصندوق. 

التالیة:الوحداتعلىدیسمبر٣١فيكماالوحداتيمالكحسابیشتمل
٢٠١٧

وحدات
٢٠١٦
وحدات

٥٠٫٠٠٠٥٠٫٠٠٠ة من قبل مدیر الصندوقملوكوحدات م
١٠٠-من قبل موظفي مدیر الصندوق ملوكةوحدات م

٥٠٫٠٠٠٥٠٫١٠٠

المصاریف األخرى-٧
٢٠١٧

لایر سعودي
٢٠١٦

لایر سعودي

٢٥٬٠٠٠٢٥٬٠٠٠أتعاب مراجعة
١٠٬٠٠٠٢٠٬٧٦٥أتعاب الھیئة الشرعیة 

٧٬٥٠٠٧٬٥٠٠رسوم ھیئة السوق المالیة
٧٬١٩٥٦٬٠٧٩خسارة تحویل عمالت أجنبیة 

٥٬٠٠٠٥٬٠٠٠رسوم تداول
٢٬٨٠٠٢٬٨٠٠أتعاب أعضاء مجلس إدارة الصندوق
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إیضاحات حول القوائم المالیة ( تتمة ) 
٢٠١٧دیسمبر ٣١

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. 

ة.عمولوبتاریخ قائمة المركز المالي، لم یتعرض الصندوق لمخاطر أسعار عموالت ألن موجوداتھ ومطلوباتھ غیر مرتبطة ب

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

الصندوق . یقوم مدیرنیخراآلن یمدینالواألرصدة لدى البنوك وتوزیعات األرباح المدینةیخضع الصندوق لمخاطر االئتمان بشأن 
وذلك بمراقبتھا.بالحد من مخاطر االئتمان الخاصة بھ 

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

٢٠١٧٢٠١٦
لایر سعوديلایر سعودي

٣٨٢٬٧٩٤٢٬٢٤٩٬٢٣٤أرصدة لدى البنوك 

األسھممخاطر أسعار 
القیمة العادلة لألسھم نتیجة للتغیرات في مستویات مؤشرات األسھم تذبذبتمثل مخاطر أسعار األسھم المخاطر الناتجة عن 

وقیمة كل سھم على حده.

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

. فیما یلي األثر على قائمة العملیات نتیجة للتغیر في القیمة العادلة اإلسالمیةأحكام الشریعةفقة مع االمتولألسھم الخلیجیة
الستثمارات األسھم نتیجة للتغیرات المحتملة المعقولة في مؤشرات األسھم بما في ذلك كافة البنود القابلة للتغییر األخرى التي 

بقیت ثابتة:
٢٠١٧٢٠١٦

أسعارالتغیر في 
األسھم

األثر على قائمة
العملیات

التغیر في أسعار
األسھم

األثر على قائمة
العملیات

لایر سعودي%لایر سعودي%
مؤشر ستاندرد أند بوز لألسھم الخلیجیة

١٠١٬٢٧١٬٨٥٧١٠١٫٢٦٩٫٩١٨اإلسالمیةالمتوافق مع أحكام الشریعة

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

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

مرتین باألسبوع، وبالتالي یتعرض الصندوق لمخاطر تنص شروط وأحكام الصندوق على أن یتم االشتراك واسترداد الوحدات
ألنھا إستثمارات مدرجة في سوق األسھم إبشأن استردادات مالكي الوحدات. السیولة ن استثمارات الصندوق قابلة للبیع فوراً

وفر تم والتأكد من السعودیة (تداول) وأسواق األسھم الخلیجیة األخرى. یقوم مدیر الصندوق بمراقبة متطلبات السیولة بانتظا
التزامات عند نشوئھا.السیولة الكافیة للوفاء بأي
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تتمة –إدارة المخاطر -٨

مخاطر العمالت
بسبب التغیرات في أسعار الصرف األجنبي. تذبذب قیمة األدوات المالیة تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناتجة عن 

یعتبر اللایر السعودي العملة الرئیسیة للصندوق. 

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

نتیجة موجوداتھ ٢٠١٦و ٢٠١٧دیسمبر ٣١یعكس الجدول أدناه مخاطر الصرف األجنبي التي یتعرض لھا الصندوق كما في 
التحلیل أثر التغیرات المحتملة المعقولة في أسعار صرف العمالت األجنبیة الرئیسیة مقابل اللایر یحسبومطلوباتھ النقدیة. 

على قائمة العملیات (بسبب القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات النقدیة –بقیت ثابتة السعودي، وكذلك التغیرات األخرى التي 
الخاضعة لمخاطر العمالت).

التغیر في
العملةسعر 

األثر على قائمة 
العملیات

األثر على قائمة 
العملیات

٢٠١٧٢٠١٦
لایر سعوديلایر سعوديالعمالت

١٥١٬٦٨٥٩٤٫٥٦١%٥درھم إماراتي
-٣٥٬٠١٧%٥دینار كویتي
٢٢٬٤٥٥٢٨٫٥٥٩%٥لایر عماني 
١٣٢٫٣٦٨-%٥لایر قطري

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

لدى البنوك واإلستثمارات التجاریة. 

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.المالیة النشطةعادل. بالنسبة لإلستثمارات المتداولة في األسواق 

عن قیمتھا الدفتریة.تقید اإلستثمارات الت جاریة بالقیمة العادلة. إن القیمة العادلة لألدوات المالیة األخرى ال تختلف كثیراً

أخر یوم تقویم -١٠
.)٢٠١٦دیسمبر ٣١: ٢٠١٦(٢٠١٧دیسمبر٣١السنةكان آخر یوم تقویم في 




