
 
 
 
 
 
 

 ةالعربيصندوق صائب للشركات  

  (مدار من قبل شركة االستثمار لألوراق المالية والوساطة)

 القوائم المالية األولية )غير مراجعة(

 2017 يونيو 30
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 األولية قائمة المركز المالي 
 2017يونيو  30كما في 

 
  

 ايضاح

 يونيو 30
  2017 

 )غير مراجعة(
 دوالر أمريكي

 ديسمبر 31
  2016 

 )مراجعة(
 دوالر أمريكي

 يونيو 30
  2016 

 )غير مراجعة(
         دوالر أمريكي

           لموجوداتا

 292.515 420.736 362.582  رصيد لدى البنك

 3.154.148 3.121.264 3.013.939 4 إستثمارات تجارية

 -      1.134 3.393  توزيعات أرباح مدينة 

  4.493 -      -       مدينون آخرون
 ─────── ─────── ─────── 

  3.379.914 3.543.134 3.451.156 

  ─────── ─────── ─────── 
          لمطلوباتا

   5.275 10.507 6.382  مصاريف مستحقة الدفع
─────── ─────── ─────── 

   3.445.881 3.532.627 3.373.532  افي الموجوداتص
═══════ ═══════ ═══════ 

     
   40.175 39.294 37.714  لوحدات المصدرةا

═══════ ═══════ ═══════ 
  

   

دوالر أمريكي 85.77 دوالر أمريكي 89.90 دوالر أمريكي 89.45  يمة الوحدةق   
  

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

     

 ايضاح 

    2017 
 )غير مراجعة(
 دوالر أمريكي

    2016 
 )غير مراجعة(
       دوالر أمريكي

      دخل اإلستثمار
    

  105.731 18.275 5 دخل المتاجرة، صافي
 ─────── ─────── 

        المصاريف

 (27.836) (29.774) 6 ةأتعاب إدار
  (4.944) (6.101)  أخرى

 ─────── ─────── 
  (35.875) (32.780)  

 ─────── ─────── 
   72.951 (17.600) 8 الدخل من العمليات)الخسارة( صافي 

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

  

     2017 
 )غير مراجعة(
 دوالر أمريكي

    2016 
 )غير مراجعة(
      دوالر أمريكي

   النشاطات التشغيلية
   

 72.951 (17.600) الدخل من العمليات  )الخسارة( صافي

   

   التعديالت لـ:

 (224.495) (140.477) غير المحققة عن اإلستثمارات التجارية األرباحالحركة في 
 ─────── ─────── 
 (158.077) (151.544) 

   والمطلوبات التشغيلية: اتالموجود ت فيارغيالت

 283.728 247.802 إستثمارات تجارية

 -      (2.259) توزيعات أرباح مدينة 

 76.620 -      مدينون آخرون

 (10.020) (4.125) مصاريف مستحقة الدفع
 ─────── ─────── 

 198.784 83.341 ة من النشاطات التشغيليةنقديي الصاف
 ─────── ─────── 
   

   التمويلية اطاتالنش
   

 (8.840) (141.495) قيمة الوحدات المستردة
 ─────── ─────── 

 (8.840) (141.495) النشاطات التمويلية المستخدمة فية نقديي الصاف
 ─────── ─────── 

 189.944 (58.154) الرصيد لدى البنك  الزيادة في )النقص(
   

 102.571 420.736 في بداية الفترة الرصيد لدى البنك
 ─────── ─────── 

 292.515 362.582 الرصيد لدى البنك في نهاية الفترة
 ═══════ ═══════ 
   

   التدفقات النقدية التشغيلية الناتجة من توزيعات األرباح
 80.271 88.133 أرباح مستلمةتوزيعات 

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

 
     2017 

 )غير مراجعة(
 دوالر أمريكي

    2016 
 )غير مراجعة(
      دوالر أمريكي

 3.381.770 3.532.627 الموجودات في بداية الفترة  قيمة صافي
 

───────── ───────── 
   من العمليات اتالتغير
 72.951 (17.600) الدخل من العمليات )الخسارة( صافي

 
───────── ───────── 

   لتغيرات من معامالت الوحداتا
  (8.840) (141.495) قيمة الوحدات المستردة

───────── ───────── 
  (8.840) (141.495) افي التغير من معامالت الوحداتص

───────── ───────── 
  3.445.881 3.373.532 الموجودات في نهاية الفترة قيمة صافي

═════════ ═════════  
  

 

 معامالت الوحدات 
 

 : يونيو 30المنتهية في  للفترةيما يلي ملخصاً لمعامالت الوحدات ف

      

     2017 
 )غير مراجعة(

 وحدات

    2016 
 )غير مراجعة(

      وحدات

 40.295 39.294 الفترةالوحدات في بداية 
 

─────── ─────── 
 (120) (1.580) حدات مستردةو
 

─────── ─────── 
 (120) (1.580) صافي النقص في الوحدات

 
─────── ─────── 

 40.175 37.714 الوحدات في نهاية الفترة
 

════════ ════════ 
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  األولية يضاحات حول القوائم الماليةإ
 2017 يونيو 30

 
 عــام - 1

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

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

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

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

 ويدرج في سعر الوحدة.

تعمل مديراً  ،شركة تابعة للبنك السعودي لإلستثمار )البنك(وهي اق المالية والوساطة )االستثمار كابيتال(، االستثمار لألور 

 ووسيطاً وأميناً للصندوق.

 دفاتر وسجالت الصندوق بالدوالر األمريكي. 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 1427 الحجة وذ 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 

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

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

 العرف المحاسبي 

 مة العادلة. التجارية بالقي وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية المعدلة لتشتمل على قياس اإلستثماراتاألولية تعد القوائم المالية  
 

 إثبات اإليرادات  

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

لمحققة رباح )الخسائر( اتحدد األوتوزيعات األرباح الناتجة عن اإلستثمارات التجارية. المحققة من بيع االستثمارات التجارية 

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

 اإلقرار بأحقية الصندوق إلستالمها(.
 

 تقويم اإلستثمارات 

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

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

 المعامالت اإلستثمارية 

 تقيد المعامالت اإلستثمارية بتاريخ التداول. 
 

 الزكاة وضريبة الدخل  

 فقة.المراألولية سئولية مالكي الوحدات، وبالتالي ال يجنب لها أي مخصص في القوائم المالية مالزكاة وضريبة الدخل من  
 

 العمالت األجنبية   
تحويل  . ويعادتحول المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية لدوالرات أمريكية بأسعار التحويل السائدة عند إجراء المعامالت 

اح ة في ذلك التاريخ. تدرج األربأرصدة الموجودات والمطلوبات النقدية المسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار التحويل السائد
 .األولية في قائمة العمليات عن فروقات التحويللخسائر الناتجة وا
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 تتمة  - األولية يضاحات حول القوائم الماليةإ

 2017يونيو  30

 

  التجارية  اإلستثمارات - 4

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

 من القيمة   % القيمة السوقية التكلفــــــة  

        السوقية دوالر أمريكي دوالر أمريكي 

        ()غير مراجعة 2017يونيو  30

        استثمارات األسهم 

        القطاعات: –المملكة العربية السعودية 

 15.89 478.771 474.446 بنوك  

 12.60 379.767 485.998 بتروكيماويات  

 12.20 367.763 389.947 تجزئة 

 8.63 260.167 227.187 زراعة

 4.34 130.942 131.883 نقل 

  29.61 892.521 814.268 أخرى
──────── ──────── ───── 

 2.523.729 2.509.931 83.28 

    

    :الدول األخرى

 8.34 251.402 219.764 اإلمارات العربية المتحدة

 5.24 158.067 113.784 قطر

        3.14 94.539 108.251 لكويتا

 2.965.528 3.013.939 100.00        

 

        (مراجعة) 2016ديسمبر  31

        استثمارات األسهم 

 القطاعات: –المملكة العربية السعودية 
   

    

 15.67 489.142 568.134 بنوك  

 11.39 355.377 356.964 تجزئة

 11.02 343.824 438.094 بتروكيماويات  

 8.90 277.940 227.193 زراعة

 3.91 122.032 217.243 أسمنت

 3.22 100.621 81.455 نقل

        22.63 706.324 736.805 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        
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 تتمة -األولية يضاحات حول القوائم المالية إ

 2017يونيو  30

 

 تتمة   - اإلستثمارات التجارية  - 4

 من القيمة   % القيمة السوقية التكلفــــــة  

        السوقية دوالر أمريكي دوالر أمريكي 

        )غير مراجعة( 2016يونيو  30

    استثمارات األسهم 

 القطاعات: –المملكة العربية السعودية 
   

 16.63 524.642 477.277 تجزئة

 14.03 442.485 568.134 بنوك  

 9.47 298.807 227.193 زراعة

 8.65 272.846 438.094 بتروكيماويات  

 5.05 159.199 260.103 أسمنت

 4.88 153.900 153.008 نقل

  20.73 653.759 672.637 أخرى
──────── ──────── ───── 

 2.796.446 2.505.638 79.44 

    

    األخرى:الدول 

 11.55 364.451 259.417 قطر

 6.44 203.096 219.770 اإلمارات العربية المتحدة

 2.57 80.963 108.255 الكويت
       

 3.383.888 3.154.148 100.00        

 

 المتاجرة، صافي دخل  - 5

  يونيو 30المنتهية في أشهر لستة ل
2016 

 )غير مراجعة(
 دوالر أمريكي

2017 
 )غير مراجعة(
 دوالر أمريكي

 

    
 

 الحركة في األرباح غير المحققة 140.477 224.495

 توزيعات أرباحدخل  90.392 84.764

       محققة خسائر (212.594) (203.528)

105.731 18.275  

═══════ ═══════  

 

  المعامالت مع األطراف ذات العالقة  - 6
 

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

 .الفترةاألتعاب المحملة من قبل مدير الصندوق خالل  األولية اإلدارة الظاذرة في قائمة العمليات

من  %0.40وبحد أقصا   نيابًة نن الصندوقمدير الإضافة إلى ذلك، تسترد من الصندوق المصاريف اإلدارية التي دفعها  

 .بالسنةصافي قيمة الموجودات 

وأسواق األسهم الخليجية األخرى من خالل شركة االستثمار  ة )تداول(تتم نمليات تداول اإلسهم في سوق األسهم السعودي 

 كابيتال. كما تعمل االستثمار كابيتال أميناً إلستثمارات الصندوق.

  ذو البنك الذي يتعامل معه الصندوق. إن البنك السعودي لإلستثمار 



 

10 
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