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 األولية قائمة المركز المالي 
 2017يونيو  30كما في 

  

 ايضاح

 يونيو 30
   2017 

 )غير مراجعة(
 لاير سعودي

 ديسمبر 31
   2016 

 )مراجعة(
 لاير سعودي

 يونيو 30
   2016 

 )غير مراجعة(
 لاير سعودي

 
        

      لموجوداتا

 12.391.098 489.774 75.509 4 النقدية وشبه النقدية

 -      12.100.000 -      5 إيداعات األسواق المالية 

 11.919.385 8.037.539 16.199.109 6 إستثمارات تجارية

 90.717 107.098 88.432  إيرادات مستحقة 

 -      -      4.113.707  مدينون آخرون 

  ───────── ───────── ───────── 

  20.476.757 20.734.411 24.401.200 
 

 ───────── ───────── ───────── 

     لمطلوباتا

 67.698 94.493 60.631  مصاريف مستحقة الدفع

  ───────── ───────── ───────── 
  

   

 24.333.502 20.639.918 20.416.126  افي الموجوداتص
  

═════════ ═════════ ═════════ 

     

 226.456 191.056 187.660  لوحدات المصدرةا
  

═════════ ═════════ ═════════   
   

 لاير سعودي 107.45 لاير سعودي 108.03 لاير سعودي 108.79  يمة الوحدةق
  

═════════ ═════════ ═════════ 
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 العمليات األولية  ائمةق
 2017يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  
 

 ايضاح 

    2017 
 )غير مراجعة(

 لاير سعودي

    2016 
 )غير مراجعة(
        لاير سعودي

 دخل اإلستثمار
 

   

 250.625 284.341  دخل عمولة خاصة

  97.085 (1.745) 7 المتاجرة، صافي دخل )خسارة(
 ───────── ───────── 

  282.596 347.710  
 ───────── ───────── 

 المصاريف
 

   

 (87.489) (54.433) 8 ةأتعاب إدار

  (82.526) (82.689)  أخرى
 ───────── ───────── 

  (137.122) (170.015)  
 ───────── ───────── 

   177.695 145.474  العملياتمن دخل صافي ال
═══════ ═══════ 
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  األولية ائمة التدفقات النقدية ق
 2017يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  
 
 

 إيضاح

    2017 
 )غير مراجعة(

 لاير سعودي

    2016 
 )غير مراجعة(
        لاير سعودي

    النشاطات التشغيلية
    

 177.695 145.474  الدخل من العملياتصافي 

    

    التعديالت لـ:

 (58.393) 1.745  الحركة في الخسائر )األرباح( غير المحققة عن اإلستثمارات التجارية

  ───────── ───────── 

  147.219 119.301 

    والمطلوبات التشغيلية: اتالموجود ت فيارغيالت

  -      12.100.000  إيداعات األسواق المالية 

 8.155.183 (8.163.315)  إستثمارات تجارية

 37.252 18.666  إيرادات مستحقة

 -      (4.113.707)  مدينون آخرون 

 (68.830) (33.862)  مصاريف مستحقة الدفع
 

 ───────── ───────── 

 8.242.907 (44.999)  ة )المستخدمة في( من النشاطات التشغيليةنقديي الصاف
 

 ───────── ───────── 

    التمويلية اطاتالنش
    

 (1.624.506) (369.266)  قيمة الوحدات المستردة
 

 ───────── ───────── 

 (1.624.506) (369.266)  ة المستخدمة في النشاطات التمويليةنقديي الصاف
 

 ───────── ───────── 

  النقدية وشبه النقديةفي الزيادة  (النقص)
 (414.265) 6.618.401 

    

 5.772.697 489.774  بداية الفترةفي  النقدية وشبه النقدية
 

 ───────── ───────── 

  12.391.098 75.509 4 في نهاية الفترة النقدية وشبه النقدية
 ═════════ ═════════ 

    
    التدفقات النقدية التشغيلية من دخل العموالت الخاصة 

  287.877 303.007  دخل عموالت خاصة 
 ═════════ ═════════ 
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 األوليةمة التغيرات في صافي الموجودات ائق
 2017يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
  

      2017 
 )غير مراجعة(

 لاير سعودي

    2016 
 )غير مراجعة(
   لاير سعودي

───────── ───────── 

 25.780.313 20.639.918  صافي الموجودات في بداية الفترة 
  ───────── ───────── 

    من العمليات اتالتغير

 177.695 145.474  العملياتمن دخل الصافي 
  ───────── ───────── 

    لتغيرات من معامالت الوحدات:ا

 (1.624.506) (369.266)  قيمة الوحدات المستردة
  ───────── ───────── 

 (1.624.506) (369.266)  افي التغير من معامالت الوحداتص
  ───────── ───────── 

 24.333.502 20.416.126  صافي الموجودات في نهاية الفترة
  ═════════ ═════════ 

 معامالت الوحدات 

 يونيو: 30يما يلي ملخصاً لمعامالت الوحدات للفترة المنتهية في ف

      2017 
 )غير مراجعة(

 وحدات

    2016 
 )غير مراجعة(

 وحدات
  ───────── ───────── 

 241.603 191.056  الوحدات في بداية الفترة
  ──────── ──────── 

 (15.147) (3.396)  حدات مستردةو
  ──────── ──────── 

 (15.147) (3.396)  في الوحدات النقصصافي 
  ──────── ──────── 

 226.456 187.660  الوحدات في نهاية الفترة
  ═══════ ═══════ 
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 األوليةيضاحات حول القوائم المالية إ
 2017يونيو  30

 
 عــام - 1

أنشئ بموجب إتفاق بين مدير  )الصندوق( هو صندوق إستثماري غير محدد المدة، صائب للصكوكصندوق إن  
 .2011ابريل  6بدأ الصندوق عملياته بتاريخ  لمستثمرين فيه )مالكي الوحدات(.الصندوق وا

تتمثل أهداف الصندوق في إنماء رأس المال على المدى المتوسط إلى طويل األجل من خالل االستثمار في محفظة  
وعة من إصدار الصكوك الخليجية، وصناديق الصكوك، وإيداعات المرابحة واألدوات المالية قصيرة األجل متن

 األخرى. يعاد استثمار كامل الدخل ويدرج في سعر الوحدة.  

 أبرم مدير الصندوق ترتيبات مع شركة أتش أس بي سي العربية السعودية المحدودة للعمل كإداري وأميناً للصندوق. 

للبنك السعودي  مملوكة بالكامل شركة تابعةوهي االستثمار لألوراق المالية والوساطة )االستثمار كابيتال(، ة شرك 
 تعمل مديراً للصندوق. ،لإلستثمار )البنك(

 .باللاير السعوديوسجالت الصندوق دفاتر  تمسك 
 
 اللوائح النظامية   - 2

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

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

ذـ 1437شعبان  16ة السوق المالية بتاريخ ( لالئحة صناديق االستثمار الجديدة الصادرة من قبل ذيئ2016نوفمبر 

( والتي تنص نلى األمور التي يتعين نلى جميع الصناديق االستثمارية العاملة في المملكة 2016مايو  23)الموافق 

 العربية السعودية اتبانها. 
 
  السياسات المحاسبية الهامة - 3

 الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. ر المالية األولية الصادر عناألولية طبقاً لمعيار التقاريالقوائم المالية  هذه أعدت 

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

 التالي:على النحو 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  اثبات 
، القيمة العادلةيشتمل دخل المتاجرة على التغيرات في األرباح )الخسائر( غير المحققة الناتجة عن التغيرات في  

وتوزيعات األرباح الناتجة عن اإلستثمارات التجارية. تحدد  واألرباح )الخسائر( المحققة عن بيع إستثمارات تجارية،
 المتوسط المرجح. تكلفة األرباح )الخسائر( المحققة عن االستثمارات التجارية المباعة على أساس 

 (.في إستالمهايتم إثبات توزيعات األرباح عند اإلعالن عنها )أي عند اإلقرار بأحقية الصندوق  

 يتم إثبات دخل العمولة الخاصة على أساس العائد الفعلي. 
 

 تقويم اإلستثمارات 
 بالتكلفة.  يةسواق المالاألتقيد إيداعات   

المتاجرة، بالسعر السائد في السوق بتاريخ قائمة المركز المالي. تقوم اإلستثمارات في الصكوك، المشتراه ألغراض   
 ساس صافي قيمة الموجودات المعلن عنه من قبل مدير الصندوق. ات في الصناديق االستثمارية على أتقوم االستثمار

 
 وشبه النقدية   النقدية 

 يةسواق المالاألألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية، تتكون النقدية وشبه النقدية من األرصدة لدى البنوك وإيداعات  

 وفترة استحقاقها األصلية ثالثة أشهر أو أقل.
 

 المعامالت االستثمارية  
 تقيد المعامالت االستثمارية بتاريخ التداول.  

 
 الزكاة وضريبة الدخل  
األولية الزكاة وضريبة الدخل من مسئولية مالكي الوحدات، وبالتالي ال يجنب لهما أي مخصص في القوائم المالية  

 المرفقة.
 

 العمالت األجنبية  
. ويعاد المعامالت حين إجراءبأسعار التحويل السائدة  لرياالت سعوديةتحّول المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية  

بأسعار التحويل السائدة  قائمة المركز المالي بتاريخ الموجودات والمطلوبات المسجلة بالعمالت األجنبيةتحويل أرصدة 
  . العملياتالتحويل في قائمة  الناتجة عن الخسائراألرباح و. تدرج في ذلك التاريخ
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 ) تتمة ( األولية يضاحات حول القوائم المالية إ

 2017يونيو  30
 

  النقديةالنقدية وشبه     - 4
 يونيو 30 

   2017 
 )غير مراجعة(

 لاير سعودي

 ديسمبر 31
   2016 

 )مراجعة(
 لاير سعودي

 يونيو 30
   2016 

 )غير مراجعة(
        لاير سعودي

 2.791.098 489.774 75.509 أرصدة لدى البنوك
وفترة استحقاقها األصلية ثالثة  الماليةسواق األإيداعات 

          9.600.000 -      -      أشهر أو أقل 

  75.509 489.774 12.391.098        

 

 يةسواق المالاألإيداعات  – 5

تتكون ايداعات األسوق المالية من االيداعات لدى البنوك المحلية بالحد األدنى من التصنيف االئتماني من الدرجة االستثمارية  

 30وفترة استحقاقها أكثر من ثالثة أشهر من تاريخ االيداع. يقوم متوسط متغيرات أسعار العمالت الخاصة لإليداع كما في 

 :سائد في السوق. على أسا المعدل ال 2017يونيو 

 

 اإلستثمارات التجارية  - 6

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

 من القيمة   % القيمة السوقية التكلفــــة 

        السوقية لاير سعودي لاير سعودي 

    )غير مراجعة( 2017يونيو  30

    صكوك

 18.61 3.015.042 3.007.620 الصكوك السعودية المحدودة 

 12.47 2.020.640 2.017.814 اإلسالمي المحدودة  ةالشارق شركة مصرف

 11.75 1.903.151 1.905.695 دي آي بي للصكوك المحدودة 

 9.82 1.590.022 1.603.165 للكهرباء السعوديةالشركة 

 8.57 1.387.519 1.431.029 للتمويل أوريدو

 7.67 1.243.142 1.271.983 بنك قطر اإلسالمي 

 6.17 1.000.000 1.000.000 سبكيم

        4.87 788.495 794.715  شركة آي دي بي لخدمات االئتمان المحدودة 
 

13.032.021 12.948.011 79.93 

    
    استثمارات الصناديق المشتركة:

        20.07 3.251.098 3.250.000 باللاير السعودي سنبلةصندوق 

 16.282.021 16.199.109 100.00        
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 ) تتمة (  األولية يضاحات حول القوائم الماليةإ
 2016يونيو  30

 

 تتمة  - اإلستثمارات التجارية - 6
 

 من % القيمة السوقية التكلفــــــة 

        القيمة السوقية لاير سعودي لاير سعودي 

    )مراجعة( 2016ديسمبر  31

    الصكوك:

 24.78 1.991.436 2.017.814 الشارقة اإلسالمي المحدودة مصرفشركة 

 19.72 1.585.217 1.603.165 الشركة السعودية للكهرباء

 17.53 1.409.061 1.431.029 أوريدو للتمويل

 15.71 1.262.922 1.271.983 بنك قطر اإلسالمي

 12.44 1.000.000 1.000.000 سيبكم

        9.82 788.903 794.715 شركة آي دي بي لخدمات االئتمان المحدودة  

 8.118.706 8.037.539 100.00        
 

 

 من القيمة   % القيمة السوقية ةالتكلفــــ 

        السوقية لاير سعودي لاير سعودي 

    )غير مراجعة( 2016يونيو  30

    صكوك

 18.36 2.188.976 2.182.327 شركة آي دي بي لخدمات االئتمان المحدودة  

 16.95 2.020.854 2.017.814 للصكوك المحدودةآي بي  دي

 13.19 1.571.584 1.603.165 صكو - الشركة السعودية للكهرباء

 11.89 1.417.286 1.431.030 قطر لالتصاالت 

 10.71 1.276.865 1.271.983 بنك قطر اإلسالمي 

        8.39 1.000.000 1.000.000 سبكيم

 9.506.319 9.475.565 79.50        

 

    

    استثمارات الصناديق المشتركة:

        20.50 2.443.820 2.355.946   صندوق مرابحة فالكوم باللاير السعودي

 11.862.265 11.919.385 100.00        

 

 المتاجرة، صافي  دخل)خسارة(  - 7

    2016 
 )غير مراجعة(

 لاير سعودي

    2017 
 )غير مراجعة(

 لاير سعودي

 

     
 الحركة في)الخسائر( األرباح غير المحققة (1.745) 58.393
 أرباح محققة -      38.692

───────── ─────────  
97.085 (1.745)  

═════════ ═════════  
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 يضاحات حول القوائم المالية األولية ) تتمة ( إ
 2016يونيو  30

 

  ذات العالقة  الجهاتالمعامالت مع  - 7
 

سنوياً من صافي قيمة الموجودات في كل يوم تقويم. تمثل أتعاب اإلدارة  %1يدفع الصندوق أتعاب إدارة بواقع  
 الصندوق خالل الفترة.الظاذرة في قائمة العمليات األتعاب المحملة من قبل مدير 

وأتعاب إدارية بواقع  %0.05أتعاب حفظ بواقع  يدفع الصندوق إلى شركة أتش أس بي سي العربية السعودية 
لاير  3.750وبحد أدنى شهري قدر   مرتين شهرياً تحسب ودوق نسنوياً من صافي قيمة موجودات الص 0.08%

 .شهرياً سعودي 

 تسترد من الصندوق المصاريف التشغيلية األخرى التي يدفعها مدير الصندوق نيابة ننه.  

من صافي قيمة الموجودات بما في ذلك أتعاب اإلدارة  سنوياً  %1.30معدل المصاريف نن إجمالي يجب أن ال يزيد  
 .والمصاريف التشغيلية األخرى ، واألتعاب اإلداريةأمين الصندوقوأتعاب 

 لبنك السعودي لالستثمار والبنك السعودي البريطاني البنوك التي يتعامل معها الصندوق. يعتبر ا 

 
  أخر يوم للتقويم  -8

 (.2016يونيو  30: 2016) 2017يونيو  30 يوافق لفترةلكان آخر يوم تقويم  
 
  نتائج العمليات  -9

 العمليات السنوية.نتائج لمؤشراً دقيقاً  إن نتائج الفترة األولية قد ال تكون 

 

 


