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 األولية قائمة المركز المالي 
 2017يونيو  30كما في 

 
 
 
 

 ايضاح

 يونيو 30
   2017 

 مراجعة()غير 
 لاير سعودي

 ديسمبر 31
   2016 

 )مراجعة(
 لاير سعودي

 يونيو 30
   2016 

 )غير مراجعة(
          لاير سعودي

     الموجودات 
     

 2.633.999 417.704 958.351  رصيد لدى البنك

 39.687.612 27.941.588 25.768.762 4 إستثمارات تجارية

 - 11.982 -  توزيعات أرباح مدينة 

 40.406 - -  مدينون آخرون
        

  26.727.113 28.371.274 42.362.017         

     

     المطلوبات
     

         38.364 68.772 46.869  مصاريف مستحقة الدفع
     

         42.323.653 28.302.502 26.680.244  صافي الموجودات

     

         410.045 252.224 248.730  الوحدات المصدرة

 لاير سعودي 103.22 لاير سعودي 112.21 لاير سعودي 107.27  قيمة الوحدة
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 األولية  العمليات ائمةق
 2017يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 

 ايضاح 

    2017 
 )غير مراجعة(

 لاير سعودي

    2016 
 )غير مراجعة(

 لاير سعودي
       

    دخل اإلستثمار)خسارة( 
    

 1.885.584 (970.513) 5 دخل المتاجرة، صافي)خسارة( 
  ─────── ─────── 
    

    المصاريف
    

 (343.359) (236.726) 6 ةأتعاب إدار
 (34.560) (33.633)  أخرى

  ─────── ─────── 
  (270.359) (377.919) 
  ─────── ─────── 

 1.507.665 (1.240.872) 8 الدخل من العمليات)الخسارة( صافي 
  ═══════ ═══════ 
    

 

 

 

 

 

 

 

.  
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 األوليةائمة التدفقات النقدية ق
 2017يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

 

     2017 
 )غير مراجعة(

 لاير سعودي

    2016 
 )غير مراجعة(

      لاير سعودي

      التشغيليةالنشاطات 

 1.507.665 (1.240.872) الدخل من العمليات)الخسارة( صافي 

   
   التعديالت لـ:
 (2.255.412) 627.729 غير المحققة عن اإلستثمارات التجارية( األرباح) الخسائرالحركة في 

 ─────── ─────── 
 (613.143) (747.747) 

   والمطلوبات التشغيلية: اتالموجود ت فيارغيالت

 1.918.471 1.545.097 إستثمارات تجارية

 - 11.982 توزيعات أرباح مدينة 
 554.278 - مدينون آخرون

 (31.600) (21.903) مصاريف مستحقة الدفع

 ─────── ─────── 
 1.693.402 922.033 ة من النشاطات التشغيليةنقديي الصاف

 ─────── ─────── 
   التمويلية اطاتالنش

   

 138.600 59.004 متحصالت من الوحدات المباعة

 (270.821) (440.390) قيمة الوحدات المستردة
 ─────── ─────── 

 (132.221) (381.386) النشاطات التمويلية المستخدمة فية نقديي الصاف
 ─────── ─────── 

 1.561.181 540.647 كالرصيد لدى البن الزيادة في

   

 1.072.818 417.704 ك في بداية الفترةالرصيد لدى البن

 ─────── ─────── 
 2.633.999 958.351 ك في نهاية الفترةالرصيد لدى البن

 ═══════ ═══════ 
   التدفقات النقدية التشغيلية الناتجة من توزيعات األرباح

   
 926.557 568.660 أرباح مستلمةتوزيعات 

 ═════════ ═════════ 
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 األوليةائمة التغيرات في صافي الموجودات ق
 2017يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  

 

      2017 
 )غير مراجعة(

 لاير سعودي

    2016 
 )غير مراجعة(

       لاير سعودي

 40.948.209 28.302.502  الموجودات في بداية الفترة قيمة صافي
  

─────── ─────── 
    من العمليات اتالتغير

 1.507.665 (1.240.872)  العمليات صافي )خسارة( دخل
  

─────── ─────── 
    لتغيرات من معامالت الوحدات:ا

 138.600 59.004  متحصالت من الوحدات المباعة

   (270.821) (440.390)  قيمة الوحدات المستردة
─────── ─────── 

   (132.221) (381.386)  التغير من معامالت الوحداتافي ص
─────── ─────── 

   42.323.653 26.680.244  صافي الموجودات في نهاية الفترة
════════ ════════ 

 

 معامالت الوحدات 
 

 : يونيو 30المنتهية في  للفترةيما يلي ملخصاً لمعامالت الوحدات ف

 

      2017 
 )غير مراجعة(

 وحدات   

    2016 
 )غير مراجعة(

       وحدات   

   411.643 252.224  الوحدات في بداية الفترة
─────── ─────── 

 1.443 550  حدات مباعةو

 (3.041) (4.044)  حدات مستردةو
  

─────── ─────── 
 (1.598) (3.494)  في الوحدات النقصصافي 

  
─────── ─────── 

   410.045 248.730  الفترةالوحدات في نهاية 
═══════ ═══════ 
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 يضاحات حول القوائم المالية إ
 2017يونيو  30

 

 عــام - 1

إن صندوق صائب للشركات السعودية )الصندوق( هو صندوق إستثماري غير محدد المدة، أنشئ بموجب إتفاق بين  

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

 األسهم في االستثمار خالل من األجل الطويل المدى على المال رأس إنماء في الراغبين للمستثمرين مصمم الصندوق 

 في رجويد الصندوق، في الدخل كامل إستثمار يعاد اإلسالمية. عةيالشر أحكام مع المتوافقة المالية والمنتجات السعودية

  الوحدة. سعر

تعمل  ،للبنك السعودي لإلستثمار )البنك( شركة تابعةوهي ، (االستثمار كابيتال) االستثمار لألوراق المالية والوساطة 

 مديراً ووسيطاً وأميناً للصندوق.

 .باللاير السعوديوسجالت الصندوق  دفاتر تمسك 

 

 اللوائح النظامية   - 2

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

نوفمبر  6ذـ )الموافق 1438صفر  6(، كما يخضع انتباراً من 2006ديسمبر  24ذـ )الموافق 1427ذو الحجة  3بتاريخ 

 23ذـ )الموافق 1437شعبان  16ة السوق المالية بتاريخ ( لالئحة صناديق االستثمار الجديدة الصادرة من قبل ذيئ2016

( والتي تنص نلى األمور التي يتعين نلى جميع الصناديق االستثمارية العاملة في المملكة العربية السعودية 2016مايو 

 اتبانها. 

 

  السياسات المحاسبية الهامة - 3

 يين.الهيئة السعودية للمحاسبين القانون التقارير المالية األولية الصادر عناألولية طبقاً لمعيار القوائم المالية  هذه أعدت 

 متوافقة مع تلك المستخدمة والتي أفصح عنها األوليةالمالية  التقاريرالسياسات المحاسبية الهامة المتبعة في إعداد هذه  

 النحو التالي:على هي و 2016ديسمبر  31المالية السنوية للسنة المنتهية في  التقاريرفي 
 

 العرف المحاسبي  

  على أساس التكلفة التاريخية المعدلة لتشتمل على قياس االستثمارات التجارية بالقيمة العادلة.األولية تعد القوائم المالية  
 

 اإليرادات  إثبات 

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

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

المباعة على أساس المتوسط المرجح. يتم إثبات توزيعات األرباح عند  و)الخسائر( المحققة من االستثمارات التجارية

 .(اإلعالن عنها )أي عند اإلقرار بأحقية الصندوق إلستالمها
 

 تقويم اإلستثمارات 

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

 المعامالت االستثمارية  

 تقيد المعامالت االستثمارية بتاريخ التداول.  
  
 الزكاة وضريبة الدخل  

ة األوليمخصص في القوائم المالية الوحدات، وبالتالي ال يجنب لهما أي  مالكيالزكاة وضريبة الدخل من مسئولية  

 المرفقة.
  
 العمالت األجنبية  

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

. تدرج اريخفي ذلك التة بأسعار التحويل السائدة تحويل أرصدة الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبي

  .األولية العملياتحويل في قائمة الت فروقاتالناتجة عن  األرباح والخسائر
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  تتمة  -األولية يضاحات حول القوائم المالية إ
 2017يونيو  30

 اإلستثمارات التجارية  - 4

 يما يلي ملخصاً بمكونات المحفظة اإلستثمارية كما في تاريخ قائمة المركز المالي:ف

 
 القيمة السوقية التكلفـــة

               

 من القيمة   %

 لاير سعودي لاير سعودي  السوقية
       

)غير مراجعة( 2017يونيو  30     

    استثمارات األسهم )حسب القطاع(:

 22.14 5.705.086 6.630.979 بتروكيماويات

 13.84 3.566.383 4.349.916 بنوك

 12.44 3.205.118 3.399.626 زراعة

 7.00 1.803.986 2.195.801 تجزئة

 6.39 1.646.576 1.884.003 وسياحةفنادق 

 38.19 9.841.613 9.439.970 أخرى

 ──────── ──────── ───── 

 27.900.295 25.768.762 100.00 

 ════════ ════════ ═════ 

    

مراجعة() 2016ديسمبر  31  
   

    استثمارات األسهم )حسب القطاع(:

 20.68 5.777.711 6.645.317 بتروكيماويات

 18.98 5.302.883 7.142.561 بنوك 

 12.59 3.517.144 3.399.626 زراعة

 4.85 1.358.086 2.278.213 أسمنت

 42.90 11.985.764 9.979.675 أخرى
       

 29.445.392 27.941.588 100.00 
       

 
     

)غير مراجعة( 2016يونيو  30  
   

    استثمارات األسهم )حسب القطاع(:

 18.32 7.272.099 10.671.915 بنوك

 13.12 5.207.570 7.457.408 بتروكيماويات

 12.78 5.073.381 5.157.497 زراعة

 7.78 3.088.618 4.920.212 أسمنت

 1.82 721.168 672.293 اتصاالت

 46.18 18.324.776 17.988.350 أخرى
       

 46.867.675 39.687.612 100.00 
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  تتمة  -األولية يضاحات حول القوائم المالية إ
 2017يونيو  30

 ، صافيالمتاجرة دخل)خسارة(  - 5

  يونيو 30المنتهية في  للستة أشهر
    2016 

 )غير مراجعة(
 لاير سعودي

    2017 
 )غير مراجعة(

 لاير سعودي

 

──────── ────────  
 توزيعات أرباحدخل  556.678 966.963

 غير المحققة )الخسائر( األرباحالحركة في  (627.729) 2.255.412
 محققة خسائر (899.462) (1.336.791)

──────── ────────  
1.885.584 (970.513)  

════════ ════════  
 

  المعامالت مع الجهات ذات العالقة  - 6

من صافي قيمة موجودات الصندوق في كل يوم تقويم. تمثل  %1.75دفع الصندوق أتعاب إدارة بمعدل سنوي قدر   

 أتعاب اإلدارة الظاذرة في قائمة العمليات، األتعاب المحملة من قبل مدير الصندوق خالل الفترة. 

نيابة نن الصندوق، وبحد أقصى قدر   إضافة إلى ذلك، تسترد من الصندوق المصاريف اإلدارية التي دفعها المدير 

 من صافي قيمة الموجودات بالسنة. 0.40%

)تداول( من خالل شركة االستثمار كابيتال. كما تعمل االستثمار  ةتتم نمليات تداول األسهم في سوق األسهم السعودي 
 كابيتال أميناً إلستثمارات الصندوق.

 تعامل معه الصندوق. إن البنك السعودي لإلستثمار ذو البنك الذي ي 

 

  أخر يوم للتقويم  -7

 (.2016يونيو  30: 2016) 2017يونيو  30 يوافق لفترةلكان آخر يوم تقويم  

 

  نتائج العمليات  -8

 نتائج العمليات السنوية. لمؤشراً دقيقاً  تكونإن نتائج الفترة األولية قد ال  

 
 


