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 األولية قائمة المركز المالي 
 2017يونيو  30كما في 

 
  

 ايضاح

 يونيو 30
 2017 

 )يير مراجةة(
 لاير سةودي

 ديسمبر 31
 2016 

 )مراجعة(
 لاير سعودي

 يونيو 30
 2016 

 )غير مراجعة(
 لاير سعودي

  
──────── ──────── ──────── 

      لموجوداتا

 610.780 2.249.234 2.023.714  رصيد لدى البنك
 11.886.242 13.509.764 12.564.163 4 إستثمارات تجارية

 - - 14.228  توزيعات أرباح مدينة 
 21.508 - -      مدينون آخرون

  ──────── ──────── ──────── 

  14.602.105 15.758.998 12.518.530  
 ──────── ──────── ──────── 

     لمطلوباتا

   35.530 63.252 31.725  مصاريف مستحقة الدفع
──────── ──────── ────────   

   
   12.483.000 15.695.746 14.570.380  افي الموجوداتص

════════ ════════ ════════ 
     

   165.557 205.687 205.304  لوحدات المصدرةا
════════ ════════ ════════   

   
   لاير سعودي 75.40 لاير سعودي 76.31 لاير سةودي 70.97  يمة الوحدةق

═════════ ═════════ ═════════ 
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 األولية ائمة الةمليات ق
 2017يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 

 ايضاح 

   2017 
 )يير مراجةة(

 لاير سةودي

  2016  
 )غير مراجعة(

   لاير سعودي
───────── ───────── 

      اإلستثماردخل )خسارة( 

    292.053 (474.178) 5 المتاجرة، صافي)خسارة( دخل 
───────── ───────── 

    المصاريف

 (106.122) (128.398) 6 أتعاب إدارة
    (108.319) (31.575)  أخرى

───────── ───────── 
  (159.973) (214.441)    

───────── ───────── 
    77.612 (634.151) 8  من الةمليات صافي )الخسارة( الدخل 

═════════ ═════════ 
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 األولية  ائمة التدفقات النقديةق
 2017يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

   

    2017 
 )يير مراجةة(

 لاير سةودي

  2016  
 )غير مراجعة(

  لاير سعودي
───────── ───────── 

   النشاطات التشغيلية

 77.612 (634.151) من العمليات  صافي )الخسارة( الدخل

   

   التعديالت لـ:

 (1.116.174) 443.381 غير المحققة عن اإلستثمارات التجارية)الخسائر(  األرباح الحركة في

   

   والمطلوبات التشغيلية: اتالموجود ت فيارغيالت

   

 1.657.808 502.220 االستثمارات التجارية

 -      (14.228) توزيعات أرباح مدينة 

 183.008 -      مدينون آخرون
 (24.133) (31.527) مصاريف مستحقة

 ───────── ───────── 

 778.121 265.695 النشاطات التشغيلية منة نقديي الصاف
 

───────── ───────── 

   التمويلية اطاتالنش

 53.856 7.920 متحصالت من الوحدات المباعة

 (1.567.852) (36.747) قيمة الوحدات المستردة

 (319.894) (462.388) توزيعات أرباح مدفونة لمالكي الوحدات
 

───────── ───────── 

 (1.833.890) (491.215) النشاطات التمويلية المستخدمة في ةنقديي الصاف
 

───────── ───────── 

 (1.055.769) (225.520) ك الرصيد لدى البن في النقص

 1.666.549 2.249.234 ك في بداية الفترةالرصيد لدى البن
 

───────── ───────── 
  610.780 2.023.714 ك في نهاية الفترةالرصيد لدى البن

═════════ ═════════ 
   

   التشغيلية الناتجة من توزيةات األرباحالتدفقات النقدية 
  529.633 610.543 أرباح مستلمةتوزيعات 

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

 
 

    2017 
 )يير مراجةة(

 لاير سةودي

  2016  
 )غير مراجعة(

 لاير سعودي
 ──────── ──────── 

 14.239.278 15.695.746 الموجودات في بداية الفترة  قيمة صافي
 ──────── ──────── 

   التغير من الةمليات
   

 77.612 (634.151) من العملياتصافي )الخسارة( الدخل 
 ──────── ──────── 

   لتغيرات من مةامالت الوحدات:ا

   
 53.856 7.920 المباعةمتحصالت من الوحدات 

 (1.567.852) (36.747) قيمة الوحدات المستردة
 ──────── ──────── 

 (1.513.996) (28.827) افي التغير من معامالت الوحداتص
 ──────── ──────── 

 (319.894) (462.388) توزيعات أرباح مدفوعة لمالكي الوحدات
 ──────── ──────── 

 12.483.000 14.570.380 الموجودات في نهاية الفترة قيمة صافي
 ════════ ════════ 

 
  مةامالت الوحدات 

  :يونيو 30المنتهية في  للفترةيما يلي ملخصاً لمعامالت الوحدات ف

   

    2017 
 )يير مراجةة(

 لاير سةودي

  2016  
 )غير مراجعة(

 لاير سعودي
 ──────── ────────    

 186.879 205.687 بداية الفترةالوحدات في 
  ──────── ──────── 

 725 107 حدات مباعةو

 (22.047) (490) حدات مستردةو
 ──────── ──────── 

 (21.322) (383) الوحدات صافي النقص في 
 ──────── ──────── 

 165.557 205.304 الوحدات في نهاية الفترة
 ════════ ════════ 
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  األولية القوائم المالية يضاحات حولإ
 2017يونيو  30

 

 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
 

في حدود الشريعة  االستثمارالصندوق مصمم للمستثمرين الراغبين في إنماء رأس المال على المدى الطويل من خالل 

بتوزيع كامل النقد المتحصل من خالل الصندوق التي لها سياسات توزيع ارباح. سيقوم  ،في األسهم الخليجيةاإلسالمية 

الدخل  ويعاد استثمار كامل ،أي عوائد من التوزيعات المستلمةبالصندوق  يحتفظلن و .مرتين في السنة التوزيعات المستلمة

 .سعر الوحدة ويدرج فيفي الصندوق،  اآلخر
 

عمل مديراً ت )البنك( لالستثمارشركة تابعة للبنك السعودي وهي ، (االستثمار كابيتال) االستثمار لألوراق المالية والوساطة 

 .ووسيطاً وأميناً للصندوق

 .باللاير سعوديلصندوق دفاتر وسجالت ا تمسك 
 

 اللوائح النظامية   - 2

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

( 2016نوفمبر  6ذـ )الموافق 1438صفر  6( كما يخضع انتباراً من 2006ديسمبر  24ذـ )الموافق 1427ذو الحجة  3

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

 العربية السعودية اتبانها.  والتي تنص نلى األمور التي يتعين نلى جميع الصناديق االستثمارية العاملة في المملكة
 

  السياسات المحاسبية الهامة - 3

 الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. األولية طبقاً لمعيار التقارير المالية األولية الصادر عنالقوائم المالية  هذه أعدت 

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

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

 الةرف المحاسبي 

 .عادلةقيمة البال االستثمارات التجاريةوفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية المعدلة لتشتمل على قياس األولية تعد القوائم المالية  
 

 اإليرادات  إثبات 

سائر( واألرباح )الخغير المحققة الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة  (الخسائر)األرباح  حركةيشتمل دخل المتاجرة على  

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

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

 .اإلقرار بأحقية الصندوق إلستالمها(
 

 تقويم اإلستثمارات 

ات في تقوم االستثمار .ز الماليالمشتراه ألغراض المتاجرة بسعر السوق السائد بتاريخ قائمة المرك األسهم تقوم استثمارات 

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

 المةامالت اإلستثمارية 
 .تقيد المعامالت اإلستثمارية بتاريخ التداول 

 

 الزكاة وضريبة الدخل  
 .فقةالمراألولية الوحدات، وبالتالي ال يجنب لها أي مخصص في القوائم المالية  مالكيسئولية مالزكاة وضريبة الدخل من  

 

 الةمالت األجنبية  

اد تحويل ويع .بأسعار التحويل السائدة وقت حدوث المعامالت لدوالرات أمريكيةتحّول المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية  

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

  .األولية العملياتفروقات التحويل في قائمة  الناتجة عن خسائرالرباح واألتدرج  .قائمة المركز المالي
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 تتمة  - األوليةيضاحات حول القوائم المالية إ
 2017يونيو  30

 
 اإلستثمارات التجارية  - 4

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

 من القيمة   % القيمة السوقية التكلفــــــة 

        السوقية لاير سةودي لاير سةودي 

    )يير مراجةة( 2017يونيو  30

    استثمارات األسهم 

    القطاعات: –المملكة الةربية السةودية 

 12.37 1.554.069 1.383.608 بتروكيماويات  

 7.17 901.368 770.452 إتصاالت

 5.94 745.984 1.459.537 أسمنت

 3.81 478.335 922.401 زراعة

 35.06 4.404.419 4.575.019 أخرى
 ──────── ──────── ─────  

9.111.017 8.084.175 64.34 

    الدول األخرى:

 23.71 2.978.358 2.765.976 اإلمارات الةربية المتحدة

 8.64 1.085.971 1.222.832 قطر

 3.31 415.659 554.895 عمان
 ──────── ──────── ───── 
 13.654.720 12.564.163 100.00 
 ════════ ════════ ═════ 

    )مراجعة( 2016ديسمبر  31

    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 مسقط
 ──────── ──────── ───── 
 14.156.940 13.509.764 100.00 
 ════════ ════════ ═════ 
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 تتمة - اإلستثمارات التجارية - 4

 من القيمة   % القيمة السوقية التكلفــــــة 

 السوقية لاير سةودي لاير سةودي 

 ───── ──────── ──────── )غير مراجعة( 2016يونيو  30

    استثمارات األسهم 

    القطاعات: –المملكة العربية السعودية 

 24.32 2.891.214 4.590.688 أسمنت

 7.50 891.963 946.429 إتصاالت

 6.24 741.782 1.106.832 زراعة

 5.52 655.787 604.588 بتروكيماويات  

 31.79 3.778.799 4.095.202 أخرى
 ──────── ──────── ─────  

11.343.739 8.959.545 75.37 

    الدول األخرى:

 11.50 1.366.503 1.694.192 قطر

 5.04 598.769 554.896 عمان

 3.87 460.283 494.794 اإلمارات العربية المتحدة
 ──────── ──────── ─────  

14.087.621 11.385.100 95.78 

    صناديق االستثمار المشتركة

 4.22 501.142 500.000 للصكوكصندوق صائب 
 ──────── ──────── ───── 

 14.587.621 11.886.242 100.00 
 ════════ ════════ ═════ 

 
 المتاجرة، صافي دخل )خسارة(  - 5

  يونيو 30لستة أشهر المنتهية في ل
   2016 

 )غير مراجعة(
 لاير سةودي

   2017 
 )يير مراجةة(

 لاير سةودي

 

    
 

 توزيعات أرباح 624.771 551.141
 الحركة في )الخسائر( األرباح غير المحققة (443.381) 1.116.174

       خسائر محققة (655.568) (1.375.262)

292.053 (474.178)  
═══════ ═══════  

 
  المةامالت مع األطراف ذات الةالقة  -6

نلى التوالي سنوياً من صافي قيمة  %0.1و  %0.1و  %1.5بواقع وأتعاب حفظ أتعاب إدارية أتعاب إدارة ودفع الصندوق  

الموجودات في كل تاريخ تقويم. تمثل أتعاب اإلدارة الظاذرة في قائمة العمليات األتعاب المحملة من قبل مدير الصندوق خالل 

  الفترة.

من  %0.60ق وبحد أقصى قدره إضافة إلى ذلك، يقوم المدير باسترداد المصاريف اإلدارية التي دفعها نيابة عن الصندو 

 .صافي قيمة الموجودات بالسنة

يتال شركة االستثمار كابمن خالل وأسواق األسهم الخليجية األخرى )تداول( تتم عملية تداول األسهم في سوق األسهم السعودية  
 .كما تعمل االستثمار كابيتال أميناً للصندوق

   .هو البنك الذي يتعامل معه الصندوق إن البنك السعودي لإلستثمار 
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 تتمة - األوليةيضاحات حول القوائم المالية إ
 2017يونيو  30

 
  أخر يوم للتقويم  - 7

 (. 2016يونيو  29: 2016)  2017يونيو  30يوافق  لفترةلكان آخر يوم تقويم  

 
  نتائج الةمليات  -8
 

 .نتائج العمليات السنويةلمؤشراً دقيقاً  تكونإن نتائج الفترة األولية قد ال  
 


