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 قائمة المركز المالي    
 2016ديسمبر 31كما في 

 
  

  2016 2015 
        دوالر أمريكي  دوالر أمريكي إيضاح 

    الموجودات

 102.571 420.736  أرصدة لدى البنوك

 3.213.381 3.121.264 4 إستثمارات تجارية

 -       1.134   مدينةتوزيعات أرباح 

 81.113 -      مدينون آخرون 
      

  3.543.134 3.397.065       

    

    المطلوبات
     

       15.295 10.507  مصاريف مستحقة الدفع

    
       3.381.770 3.532.627  صافي الموجودات

    
       40.295 39.294  الوحدات المصدرة

    
       دوالر أمريكي 83.93 دوالر أمريكي 89.90  قيمة الوحدة
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 قائمة العمليات  
 2016ديسمبر  31المنتهية في  للسنة

 
 
 

  2016 2015 
        دوالر أمريكي  دوالر أمريكي إيضاح 

    اإلستثماردخل 
    

       (346.624) 302.483 5 المتاجرة، صافي )خسارة( دخل

    
    المصاريف 

    
 (70.622) (56.763) 6 أتعاب إدارة

       (19.023) (10.300) 7 مصاريف أخرى

  (67.063) (89.645)       

       (436.269) 235.420  العملياتدخل )خسارة( صافي 
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 قائمة التدفقات النقدية   
 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 

 2016 2015 

      دوالر أمريكي دوالر أمريكي 

   
   النشاطات التشغيلية

 (436.269) 235.420 العمليات )خسارة( دخلصافي 
   

   التعديالت لـ:

 407.908  (362.169) التجارية غير المحققة عن اإلستثمارات الخسائر (األرباح)الحركة في 

   

   التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

 81.263  454.286 إستثمارات تجارية 

 -     (1.134)  مدينةتوزيعات أرباح  

 (81.113) 81.113 مدينون آخرون 

 (2.590) (4.788) مصاريف مستحقة الدفع 
     

 (30.801) 402.728 النشاطات التشغيليةمن )المستخدمة في( صافي النقدية 
     

   النشاطات التمويلية

 7.907  -      قيمة الوحدات المباعة

 (65.107) (84.563) قيمة الوحدات المستردة
     

 (57.200) (84.563) صافي النقدية المستخدمة في النشاطات التمويلية
     

 (88.001) 318.165 األرصدة لدى البنوكالزيادة )النقص( في 

 190.572  102.571 األرصدة لدى البنوك في بداية السنة
     

 102.571  420.736 األرصدة لدى البنوك في نهاية السنة
     

   

      التدفقات النقدية التشغيلية من توزيعات األرباح

 108.965  102.872 توزيعات أرباح مستلمة
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 قائمة التغيرات في صافي الموجودات    
     2016ديسمبر  31المنتهية في  للسنة

    
   

 2016 2015 
      دوالر أمريكي  دوالر أمريكي 

   
   

      3.875.239  3.381.770 صافي قيمة الموجودات في بداية السنة

   التغيرات من العمليات:

 (436.269) 235.420 العمليات )خسارة( دخل صافي
     

   

   التغيرات من معامالت الوحدات: 
 7.907  -      قيمة الوحدات المباعة

      (65.107) (84.563) قيمة الوحدات المستردة

      (57.200) (84.563) صافي التغير من معامالت الوحدات

 3.381.770  3.532.627 صافي قيمة الموجودات في نهاية السنة
     
   
 

 
 معامالت الوحدات 

 

 ديسمبر:  31المنتهية في للسنة فيما يلي ملخصاً لمعامالت الوحدات 

 

 2016 2015    

      وحـــــــــــدات وحـــــــــــدات 

   

 40.820  40.295 الوحدات في بداية السنة
     

 83  -     وحدات مباعة

 (608) (1.001) وحدات مستردة
     

 (525) (1.001) صافي النقص في الوحدات
     

 40.295  39.294 الوحدات في نهاية السنة
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 عــام - 1

 ندوقمدير الص)الصندوق( هو صندوق إستثمار غير محدد المدة، أنشئ بموجب إتفاق بين   للشركات العربيةصندوق صائب  

 .2005أبريل  23والمستثمرين فيه )مالكي الوحدات(. بدأ الصندوق عملياته بتاريخ 

الصندوق مصمم للمستثمرين الراغبين في إنماء رأس المال على المدى الطويل من خالل االستثمار في محفظة متنوعة من  

المال. يعاد استثمار كافة الدخل ويدرج في أسهم الشركات الخليجية المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية ومنتجات أسواق 

 سعر الوحدة.

تثمار للبنك السعودي لإلس مملوكة بالكامل شركة تابعةية والوساطة )االستثمار كابيتال(هي االستثمار لألوراق المالإن شركة  

 للصندوق. وأمين حفظ)البنك(. كما تعمل االستثمار كابيتال مديراً ووسيطاً 

 لصندوق ممسوكة بالدوالر األمريكي.إن دفاتر وسجالت ا 

 

 اللوائح النظامية  - 2

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

 

 السياسات المحاسبية الهامة - 3

م السياسات هبياناً بأفيما يلي و، يها في المملكة العربية السعوديةأعدت القوائم المالية طبقاً لمعايير المحاسبة المتعارف عل 

 المحاسبية المتبعة:
 

 العرف المحاسبي 

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

 إثبات اإليرادات  

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

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

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

 قية الصندوق إلستالمها(.عند اإلقرار بأح
 

 تقويم اإلستثمارات 

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

 الصناديق االستثمارية على أساس صافي قيمة موجودات الصندوق المعلن من قبل مدير الصندوق. 
 

 اإلستثماريةالمعامالت  

 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   

تحول المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية لدوالرات أمريكية بأسعار التحويل السائدة عند إجراء المعامالت. ويعاد تحويل  

 الخسائروأرصدة الموجودات والمطلوبات المسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار التحويل السائدة في ذلك التاريخ. تدرج األرباح 

 .قائمة العمليات الناتجة من تحويل العمالت في
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 التجارية  اإلستثمارات - 4

 فيما يلي ملخص لمكونات محفظة االستثمارات التجارية بتاريخ قائمة المركز المالي: 
 

    
 2016 
 من  % القيمة السوقية التكلفـة 
        القيمة السوقية أمريكيدوالر  دوالر أمريكي 

    االستثمارات في األسهم:
    

    القطاعات: -المملكة العربية السعودية 
 15.67 489.142 568.134 بنوك

 11.02 343.824 438.094 بتروكيماويات
 8.90 277.940 227.193 زراعة
 3.91 122.032 217.243 أسمنت
        37.24 1.162.322 1.175.224 أخرى

 2.625.888 2.395.260 76.74 
    

    الدول األخرى
 13.07 407.938 259.417 قطــر

 7.11 221.978 219.770 اإلمارات العربية المتحدة
        3.08 96.088 108.255 الكويت

 3.213.330 3.121.264 100.00        
    

    
 2015 
 من  % القيمة السوقية التكلفـة 
        القيمة السوقية دوالر أمريكي دوالر أمريكي 

    االستثمارات في األسهم:
    

    القطاعات: -المملكة العربية السعودية 
 13.72 440.807 568.134 بنوك

 11.34 364.541 629.917 بتروكيماويات
 7.97  256.225  227.193 زراعة 
 5.22  167.772  260.103 أسمنت 
        35.56  1.142.720 1.247.498 أخـرى

 2.932.845 2.372.065 73.81 
    

    الدول األخرى
 11.88 381.749 242.514 قطــر

 9.69   311.308   304.000 اإلمارات العربية المتحدة
        2.72 87.352 108.255 الكويت

 3.587.614 3.152.474 98.10 
    استثمارات الصندوق المتبادلة 

        1.90 60.907 80.002 الدخل من صندوق صائب لألسهم الخليجية

 3.667.616 3.213.381 100.00        

  

 سهماأل في اإلستثمارات وإن األخرى الخليجية األسهم وأسواق )تداول( ةالسعودي األسهم سوق في األسهم استثمارات تداول يتم 

 لمخاطرا بمراقبة وذلك المخاطر من بالحد الصندوق مدير يقوم داخلي. تصنيف نظام الصندوق لدى يوجد ال كذلك، مصنفة. غير

 حده. على وقطاع بلد لكل حدود ووضع فيه المستثمر والقطاع البلد حسب لها يتعرض التي
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    المتاجرة، صافي )خسارة( دخل - 5

 2016 2015 

 دوالر أمريكي دوالر أمريكي 
     

 (407.908) 362.169 غير المحققة (الخسائراألرباح )الحركة في 

 108.965 104.006 توزيعات أرباح

 (47.681) (163.692) محققةخسائر 
     

 302.483 (346.624) 
     

 
 المعامالت مع األطراف ذات العالقة  - 6
 

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

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

من  %0.40 اهالمصاريف اإلدارية التي يدفعها مدير الصندوق نيابًة عنه وبحد أقص إضافة إلى ذلك، تسترد من الصندوق 

 صافي قيمة الموجودات لكل سنه. 

األخرى من خالل شركة االستثمار لألوراق الخليجية وأسواق األسهم  ةفي سوق األسهم السعودي األسهمتتم عمليات تداول  

 عمل االستثمار كابيتال أميناً إلستثمارات الصندوق. تكما  .المالية والوساطة )االستثمار كابيتال(

 كما إن البنك السعودي لإلستثمار هو البنك الذي يتعامل معه الصندوق.  

 

 المصاريف األخرى - 7
 2016 2015 
 دوالر أمريكي دوالر أمريكي 
     

 8.000 6.000 أتعاب مراجعة

 3.053 1.253 هيئة الشرعيةال أتعاب

 2.000 1.000 السوق الماليةرسوم هيئة 

 1.333 1.000 رسوم تداول

 747 747 أتعاب أعضاء مجلس إدارة الصندوق

 3.890 300 خسائر تحويل عمالت أجنبية
     

 10.300 19.023 
     
   

 إدارة المخاطر  - 8
  

 الخاصة مخاطر أسعار العموالت 

عن إمكانية تأثير التغيرات في أسعار العموالت السائدة في السوق على الربحية المستقبلية الخاصة تنشأ مخاطر أسعار العموالت  

 أو القيمة العادلة لألدوات المالية. 

مطلوباته غير مرتبطة موجوداته وخاصة ألن يتعرض الصندوق لمخاطر أسعار عموالت  لموبتاريخ قائمة المركز المالي،  

 بعمولة.
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  مخاطر االئتمان 

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

الحد الصندوق ب. يقوم مدير ومدينون آخرون المدينةوتوزيعات األرباح  األرصدة لدى البنوكالصندوق لمخاطر االئتمان بشأن 

 . وذلك بمراقبتهامن مخاطر االئتمان 
  

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

 2016 2015 

      دوالر أمريكي دوالر أمريكي 

 102.571 420.736 أرصدة لدى البنوك

 - 1.134 توزيعات أرباح مدينة

 81.113 -     مدينون آخرون 
     

      183.684 421.870 إجمالي التعرض لمخاطر االئتمان
 

 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  ،التجارية الخاصة بالصندوق لمخاطر أسعار األسهم ستثماراتاالتخضع  

 وقياسها داخلياً من قبل مدير الصندوق. 

ة مع أحكام المتوافق العربية لألسهمستاندرد آند بورز تقوم "بيتا" باحتساب مدى استجابة سعر الصندوق للتذبذب في مؤشر  

على قائمة العمليات نتيجة للتغير في القيمة العادلة الستثمارات األسهم نتيجة للتغيرات المحتملة المعقولة األثر . فيما يلي الشريعة

 بما في ذلك كافة البنود القابلة للتغيير األخرى التي بقيت ثابتة:، األسهمفي مؤشرات 
 

  2016 2015 
 التغير في أسعار   

 األسهم
 األثر على قائمة 

 العمليات 
 التغير في أسعار 

 األسهم
 على قائمة  األثر

 العمليات 
          دوالر أمريكي %      دوالر أمريكي % 

     
مؤشر ستاندرد آند بوزر لألسهم العربية 

 277.418 10 305.884 10 المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية
  

 مخاطر السيولة

ر طنتج مخات وتمثل الصعوبات التي يواجهها الصندوق في توفير األموال الالزمة للوفاء بالتعهدات المتعلقة بالتزاماته المالية. 

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

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

ألسهم سوق امدرجة في السيولة بشأن استردادات مالكي الوحدات. أن استثمارات الصندوق قابلة للبيع فوراً ألنها إستثمارات 

. يقوم مدير الصندوق بمراقبة متطلبات السيولة بانتظام والتأكد من توفر السيولة رىاألخ أسواق األسهم الخليجيةالسعودية و

 الكافية للوفاء بأية التزامات عند نشوئها.
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 مخاطر العمالت 

 قيمة أداة مالية ما بسبب التغيرات في أسعار الصرف األجنبي.  تذبذبالمخاطر الناتجة عن مخاطر العمالت تمثل 

 يعتبر الدوالر األمريكي العملة الرئيسية للصندوق. 

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

 . األسهم

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

ومطلوباته النقدية. يحتسب التحليل أثر التغيرات المحتملة المعقولة في أسعار صرف العمالت الرئيسية مقابل الدوالر األمريكي، 

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

 لمخاطر العمالت(.
 

 األثر على قائمة   
 العمليات

 األثر على قائمة
 العمليات

 2015 2016 التغير في  
          دوالر أمريكي دوالر أمريكي سعر العملة  العملــــة

 19.096 20.457 %5   لاير قطري

 15.922 17.767 %5   درهم إماراتي

 4.368 4.942 %5   دينار كويتي
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 دةاألرصتتكون األدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية. تتكون الموجودات المالية الخاصة بالصندوق من 

 .التجاريةواإلستثمارات ك ولدى البن

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

 ، تحدد القيمة العادلة على أساس األسعار المتداولة في السوق.سوق مالي نشطعادل. بالنسبة لإلستثمارات المتداولة في 
 

قيمتها  ال تختلف كثيراً عن يتوقع بأن إن القيمة العادلة لألدوات المالية األخرى .بالقيمة العادلة التجارية ستثماراتتقيد اإل 

 الدفترية.
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 (.2015ديسمبر  31: 2013) 2016ديسمبر  31تقويم في السنة كان آخر يوم  

 


