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 قائمة المركز المالي    
 2016 ديسمبر 31كما في 

 
  

 ايضاح
  2016 

 لاير سعودي
  2015 

 لاير سعودي
       

    الموجودات 

 1.666.549 2.249.234  أرصدة لدى البنوك
 12.427.876 13.509.764 4 إستثمارات تجارية

 204.516 -        توزيعات أرباح مدينة

  
    

  15.758.998 14.298.941  
 

    

    المطلوبات

       59.663 63.252  مصاريف مستحقة الدفع
  

  
       14.239.278 15.695.746  صافي الموجودات

    

       186.879 205.687  الوحدات المصدرة
  

  
       لاير سعودي 76.20 لاير سعودي 76.31  قيمة الوحدة
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 قائمة العمليات 
 2016 ديسمبر 31المنتهية في ة سنلل
 

 
  

 ايضاح 

للسنة المنتهية في 
 2016 ديسمبر 31

 لاير سعودي

 27للفترة من 
 31إبريل حتى 

 2015ديسمبر
        لاير سعودي

      دخل اإلستثمار

        (4.029.212) 980.136 5 المتاجرة، صافي (خسارةدخل )

    المصاريف

 (165.945) (202.132) 6 ةأتعاب إدار
 (11.063) (13.475) 6 أتعاب إدارية 

 (11.063) (13.475) 6 أتعاب حفظ
        (66.466) (67.144) 7 أخرى

  (296.226) (254.537)       

        (4.283.749) 683.910   من العمليات  (الخسارةدخل )الصافي 
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     التدفقات النقديةقائمة 
 2016ديسمبر  31المنتهية في ة سنلل
 
 

للسنة المنتهية  
 ديسمبر 31في 

2016 
 لاير سعودي

 27للفترة من 
 31إبريل حتى 

 2015ديسمبر
      لاير سعودي

   النشاطات التشغيلية

 (4.283.749) 683.910 من العمليات  (الخسارةدخل )الصافي 

   

   التعديالت لـ:

 3.817.553 (3.170.377) الخسائر غير المحققة عن اإلستثمارات التجارية)األرباح( الحركة في 

   

   التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
   

 (16.245.429) 2.088.489 االستثمارات التجارية

 (204.516) 204.516 مدينة توزيعات أرباح
 59.663 3.589 مصاريف مستحقة

 
    

 (16.856.478) (189.873) صافي النقدية المستخدمة في النشاطات التشغيلية

 
    

 
  

   التمويلية النشاطات

 24.296.254  4.523.383 متحصالت من الوحدات المباعة

 (5.411.657) (3.004.865) قيمة الوحدات المستردة

 (361.570) (745.960) توزيعات أرباح مدفوعة لمالكي الوحدات
     

 18.523.027 772.558 صافي النقدية من النشاطات التمويلية
     

 1.666.549 582.685 ك لدى البن الزيادة في األرصدة

 -       1.666.549 ك في بداية السنة/ الفترة لدى البن األرصدة
     

      1.666.549 2.249.234 الفترةالسنة/ ك في نهاية لدى البناألرصدة 

   
    توزيعات األرباحالتدفقات النقدية التشغيلية من 

 251.432 955.825  توزيعات أرباح مستلمة
 

    

   

   
  



 صندوق صائب لألسهم الخليجية ذات الدخل

 .جزءاً من هذه القوائم المالية 10إلى  1شكل اإليضاحات المرفقة من ت

 5 

 قائمة التغيرات في صافي الموجودات 
   2016ديسمبر  31المنتهية في ة سنلل
 

للسنة المنتهية في  
 ديسمبر 31

2016 
 لاير سعودي

 27للفترة من 
 31إبريل حتى 

 2015ديسمبر
      لاير سعودي

   
 

14.239.278       - 

 صافي قيمة الموجودات في بداية السنة/ الفترة 
    

   

   التغير من العمليات

 (4.283.749) 683.910 من العمليات (الخسارةالدخل )صافي 
     

   التغيرات من معامالت الوحدات:

 24.296.254 4.523.383 متحصالت من الوحدات المباعة

      (5.411.657) (3.004.865) قيمة الوحدات المستردة

      18.884.597 1.518.518 صافي التغير من معامالت الوحدات

      (361.570) (745.960) توزيعات األرباح مدفوعة لمالكي الوحدات 

      ¤ 14.239.278 15.695.746  الفترة/سنةصافي قيمة الموجودات في نهاية ال

  معامالت الوحدات 

  :ديسمبر 31المنتهية في  / للفترةسنةللفيما يلي ملخصاً لمعامالت الوحدات 

   

   2016 
 وحدات

2015 
      وحدات

   

 -       186.879 / الفترة الوحدات في بداية السنة
     
   

 243.364 61.317 وحدات مباعة

 (56.485) (42.509) وحدات مستردة
     

 186.879 18.808 صافي الزيادة في الوحدات 

 
    

 186.879 205.687  / الفترةسنةالوحدات في نهاية ال
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  القوائم الماليةإيضاحات حول 
 2016 ديسمبر 31

 

 عـــام - 1

بين  اتفاقغير محدد المدة، أنشئ بموجب  استثماري)الصندوق( هو صندوق  ذات الدخل لألسهم الخليجيةإن صندوق صائب  

 .2015 ابريل 27. بدأ الصندوق عملياته بتاريخ الوحدات( )مالكي فيه والمستثمرين الصندوق مدير

 

يعة الشر المتوافق مع االستثمارالصندوق مصمم للمستثمرين الراغبين في إنماء رأس المال على المدى الطويل من خالل 

رتين مالصندوق بتوزيع كامل النقد المتحصل سيقوم التي لها سياسات توزيع ارباح.  ،الخليجية الشركات في أسهماإلسالمية 

امل استثمار كسيتم إعادة . لن يبقى الصندوق أي عوائد من التوزيعات المستلمة من خالل التوزيعات المستلمة.في السنة 

 .سعر الوحدة على في الصندوق، وسينعكس ذلك اإليرادات األخرى
 

 الستثمارلللبنك السعودي مملوكة بالكامل شركة تابعة هي االستثمار لألوراق المالية والوساطة )االستثمار كابيتال(، إن شركة  

 .عمل االستثمار كابيتال مديراً ووسيطاً وأميناً للصندوقيكما  .)البنك(

 .باللاير سعودي ممسوكةلصندوق دفاتر وسجالت اإن  

 

 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 2006مبر ديس 24هـ )الموافق 1427ذو الحجة  3

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

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

 

  السياسات المحاسبية الهامة - 3

المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية، وفيما يلي نورد بياناً بأهم السياسات أعدت القوائم المالية طبقاً لمعايير المحاسبة  

 المحاسبية المتبعة: 
 

 العرف المحاسبي 

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

 إثبات اإليرادات  

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

اح تحدد األرب .وتوزيعات األرباح الناتجة عن اإلستثمارات التجاريةلتجارية، )الخسائر( المحققة من بيع االستثمارات ا

د يتم إثبات توزيعات األرباح عن .المتوسط المرجحتكلفة )الخسائر( المحققة عن االستثمارات التجارية المباعة على أساس 

 .اإلعالن عنها )أي عند اإلقرار بأحقية الصندوق إلستالمها(
 

 اتتقويم اإلستثمار 

ثمارات تقوم االست .بتاريخ قائمة المركز الماليكما تقوم استثمارات األسهم المشتراه ألغراض المتاجرة بسعر السوق السائد  

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

 المعامالت اإلستثمارية 
 .اإلستثمارية بتاريخ التداولتقيد المعامالت  

 
 الزكاة وضريبة الدخل  
 .الزكاة وضريبة الدخل من مسئولية مالكي الوحدات، وبالتالي ال يجنب لها أي مخصص في القوائم المالية المرفقة 

 

 العمالت األجنبية  

بأسعار التحويل السائدة وقت حدوث المعامالت. ويعاد تحويل  لرياالت سعوديةتحّول المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية  

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

 قائمة المركز المالي. تدرج أرباح وخسائر فروقات التحويل في قائمة العمليات. 
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 ) تتمة (  القوائم الماليةإيضاحات حول 
 2016 ديسمبر 31

 
 اإلستثمارات التجارية  - 4

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

  2016  

 من % القيمة السوقية التكلفــــــة 

        القيمة السوقية لاير سعودي لاير سعودي 

    استثمارات األسهم 

    القطاعات: –المملكة العربية السعودية 

 12.18  1,645,615  1,320,513 بتروكيماويات  

 9.43  1,274,193  1,971,885 أسمنت

 6.28  848,835  770,452 إتصاالت

 5.47  738,707  1,106,832 زراعة

 28.94  3,909,123  3,811,244 أخرى
 ──────── ──────── ──────── 
 

8،980،926 8،416،473  62.30 

    الدول األخرى:

 19.60  2،647،361  2،851،229 قطر

 14.00  1،891،107  1،769،889 اإلمارات العربية المتحدة 

 4.10  554،823  554،896 الكويت
 ──────── ─────── ───────  

14،156،940  13،509،764  100.00 

 ═════════ ═════════ ════════ 

 

  2015  

 من % القيمة السوقية التكلفــــــة 

        القيمة السوقية لاير سعودي لاير سعودي 

    استثمارات األسهم 

    القطاعات: –المملكة العربية السعودية 

 35.11 4.363.678 6.565.260 أسمنت

 9.36 1.163.310 1.157.503 إتصاالت

 7.77 965.761 1.267.958 زراعة

 3.78 469.945 783.341 بتروكيماويات  

 22.28 2.769.094 3.383.169 أخرى
 ──────── ──────── ─────  

13.157.231 9.731.788 78.30 

    الدول األخرى:

 11.11 1.380.385 1.694.192 قطر

 6.58 817.338 894.006 الكويت
 ──────── ─────── ───── 
 

15.745.429 11.929.511 95.99 

    صندوق استثماري:

 4.01 498.365 500.000 صندوق صائب للصكوك
 ──────── ─────── ─────  

16.245.429 12.427.876 100.00 
 ════════ ════════ ═════  

 سهماأل في اإلستثمارات وإن األخرى الخليجية األسهم وأسواق )تداول( السعودية 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 كل وقطاع بلد لكل حدود ووضع فيه المستثمر عوالقطا البلد حسب لها يتعرض التي
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 إيضاحات حول القوائم المالية ) تتمة ( 

 2016ديسمبر  31
 
 المتاجرة, صافي  (خسارةدخل ) - 5

للسنة المنتهية  
 ديسمبر 31في 

2016 
 لاير سعودي

 27للفترة من 
 31إبريل حتى 

 2015ديسمبر
      لاير سعودي

   

 (3.817.553) 3,170,377 الحركة في األرباح )الخسائر( المحققة 
 455.948 751,309 توزيعات أرباح 

      (667.607) (2,941,550) خسارة محققة 

 980,136 (4.029.212)      

   
  المعامالت مع األطراف ذات العالقة  -6

من على التوالي  %0.1و % 0.1و  %1.50بمعدل سنوي قدره  حفظوأتعاب إدارية وأتعاب يدفع الصندوق أتعاب إدارة  

تقويم. تمثل أتعاب اإلدارة الظاهرة في قائمة العمليات، األتعاب المحملة من  تاريخصافي قيمة موجودات الصندوق في كل 

 . سنةقبل مدير الصندوق خالل ال

 %0.60 اباسترداد المصاريف اإلدارية التي دفعها نيابة عن الصندوق وبحد أقصى قدره الصندوق مديرإضافة إلى ذلك، يقوم  

 من صافي قيمة الموجودات بالسنة.

تثمار وأسواق األسهم الخليجية األخرى من خالل شركة االس )تداول( تتم عملية تداول األسهم في سوق األسهم السعودية 
 كابيتال أميناً للصندوق.تثمار . كما تعمل االسلألوراق المالية والوساطة

  إن البنك السعودي لإلستثمار هو البنك الذي يتعامل معه الصندوق.  

   التالية: الوحدات على ديسمبر 31 في كما الوحدات ماليك حساب يشتمل 

   2016 
 وحدات

2015 
      وحدات

   

 50.000 50.000 وحدات مقتناة من قبل مدير الصندوق
      100 100 وحدات مقتناة من قبل موظفي مدير الصندوق 

 
50.100 50.100      

   
 المصاريف األخرى - 7

للسنة المنتهية  
 ديسمبر 31في 

2016 
 لاير سعودي

 27للفترة من 
 31إبريل حتى 

 2015ديسمبر
 لاير سعودي

     

 25.000 25,000 أتعاب مراجعة

 22.700 20,765 أتعاب الهيئة الشرعية 

 5.116 7,500 رسوم هيئة السوق المالية

 7.466 6,079 خسارة تحويل عمالت أجنبية 

 3.384 5,000 رسوم تداول

 2.800 2,800 أتعاب أعضاء مجلس إدارة الصندوق
     

 67,144 66.466 
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 إيضاحات حول القوائم المالية ) تتمة ( 
 2016ديسمبر  31
 
 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. 
 
 وبتاريخ قائمة المركز المالي، لم يتعرض الصندوق لمخاطر أسعار عموالت ألن موجوداته ومطلوباته غير مرتبطة بعمولة. 

 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 

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

 2016 2015 
      لاير سعودي لاير سعودي 

 1.666.549 2,249,234 أرصدة لدى البنوك 

      204.516 -        توزيعات أرباح مدينة

      1.871.065 2,249,234 لمخاطر االئتمان المعرضةإجمالي البنود 
   

 مخاطر أسعار األسهم

القيمة العادلة لألسهم نتيجة للتغيرات في مستويات مؤشرات األسهم  التغيير فيتمثل مخاطر أسعار األسهم المخاطر الناتجة عن  

 وقيمة كل سهم على حده.

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

وقياسها داخلياً من قبل مدير الصندوق. تقوم "بيتا" باحتساب مدى استجابة سعر الصندوق للتذبذب في مؤشر ستاندرد آند بورز 

. فيما يلي األثر على قائمة العمليات نتيجة للتغير في القيمة العادلة الستثمارات أحكام الشريعةفقة مع االمتو لألسهم الخليجية

 األسهم نتيجة للتغيرات المحتملة المعقولة في مؤشرات األسهم بما في ذلك كافة البنود القابلة للتغيير األخرى التي بقيت ثابتة:
   

     2016   2015 
 التغير في أسعار  

 األسهم
 األثر على قائمة

 العمليات
 التغير في أسعار

 األسهم
 األثر على قائمة

 العمليات
          لاير سعودي % لاير سعودي % 

 مؤشر ستاندرد أند بوز لألسهم الخليجية
 1.014.008 10 1.269.918 10 المتوافق مع أحكام الشريعة

 

 مخاطر السيولة

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

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

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

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

جية األخرى. يقوم مدير الصندوق بمراقبة متطلبات السيولة بانتظام والتأكد من توفر السعودية )تداول( وأسواق األسهم الخلي

 السيولة الكافية للوفاء بأية التزامات عند نشوئها.
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 إيضاحات حول القوائم المالية ) تتمة ( 

 2016ديسمبر  31
 
 تتمة  –إدارة المخاطر  - 8
 

 مخاطر العمالت 

 بسبب التغيرات في أسعار الصرف األجنبي. تذبذب قيمة األدوات المالية تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناتجة عن 
 

 يعتبر اللاير السعودي العملة الرئيسية للصندوق. 
 

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

 في األسهم. 
 

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

ل أثر التغيرات المحتملة المعقولة في أسعار صرف العمالت األجنبية الرئيسية مقابل اللاير السعودي، ب التحلياحتستم االنقدية. ي

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

 لمخاطر العمالت(.

  
 التغير في

 سعر العمالت

األثر على قائمة 
 العمليات

األثر على قائمة 
 العمليات

  2016 2015 
          لاير سعودي لاير سعودي  العمالت

 69.071 132.368 %5   لاير قطري

 45.467 94.561 %5   درهم إماراتي

 -     28.559 %5   لاير عماني 

 41.277 -      %5   الدينار الكويتي

 
 القيمة العادلة لألدوات المالية  - 9

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

 لدى البنوك واإلستثمارات التجارية وتوزيعات األرباح المدينة. 
 

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.المالية النشطةعادل. بالنسبة لإلستثمارات المتداولة في األسواق 
 

 جارية بالقيمة العادلة. إن القيمة العادلة لألدوات المالية األخرى ال تختلف كثيراً عن قيمتها الدفترية.تقيد اإلستثمارات الت 
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 .(2015ديسمبر  31: 2015) 2016 ديسمبر 31 السنةكان آخر يوم تقويم في  


