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  األولية قائمة المركز المالي
 2017 يونيو 30كما في 

  

 ايضاح

 يونيو 30
   2017 

 )غير مراجعة(
 لاير سعودي

 ديسمبر 31
   2016 

 )مراجعة(
 لاير سعودي

 يونيو 30
   2016 

 )غير مراجعة(
 لاير سعودي

 
        

     الموجودات 

 25.937.086 6.692.746 9.799.436  رصيد لدى البنك

 50.508.311 31.533.187 27.458.511 4 إستثمارات تجارية

 -      70.361 191.661  توزيعات أرباح مدينة

 258.810 -      -       مدينون آخرون
 

 ───────── ───────── ───────── 

  37.449.608 38.296.294 76.704.207 
 

 ───────── ───────── ───────── 

     المطلوبات

 28.478 49.899 43.391  مصاريف مستحقة الدفع
  

───────── ───────── ───────── 

 76.675.729 38.246.395 37.406.217  صافي الموجودات
  

───────── ───────── ───────── 

     

 806.529 390.228 376.090  الوحدات المصدرة
  

═════════ ═════════ ═════════ 
  

   

 لاير سعودي 95.07 لاير سعودي 98.01 لاير سعودي 99.46  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

 ──────── ───────── ──   اإلستثمار )خسارة( دخل

  (823.555) 890.126 5 المتاجرة، صافي )خسارة( دخل
 ──────── ─────── 

    المصاريف

 (819.583) (396.329) 6 ةأتعاب إدار
  (23.868) (23.159)  أخرى

 ──────── ─────── 
  (419.488) (843.451)  

 ──────── ─────── 
   (1.667.006) 470.638 8  من العمليات صافي الدخل )الخسارة( 

════════ ═══════ 
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  األولية التدفقات النقدية ائمةق
 2017يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
     2017 

 )غير مراجعة(
 لاير سعودي

    2016 
 )غير مراجعة(
  لاير سعودي

───────── ───────── 

   النشاطات التشغيلية

 (1.667.006) 470.638 من العمليات )الخسارة( صافي الدخل 

   

   التعديالت لـ:

 2.587.091 (1.989.257) غير المحققة عن اإلستثمارات التجاريةالخسائر ( األرباح)الحركة في 

 ──────── ──────── 

 1.518.619 920.085 

   والمطلوبات التشغيلية: اتالموجود ت فيارغيالت

 2.153.259 6.063.933 إستثمارات تجارية

 3.170.856 (121.300) توزيعات أرباح مدينة 

 16.743 (6.508)  مصاريف مستحقة الدفع
 

──────── ──────── 

 6.260.943 4.417.506 النشاطات التشغيلية منة نقديي الصاف
 

──────── ──────── 

   التمويلية اطاتالنش

 724.500 -      متحصالت من الوحدات المباعة

 (753.496) (1.310.816) قيمة الوحدات المستردة
 

──────── ──────── 

 (28.996) (1.310.816) النشاطات التمويلية المستخدمة فية نقديي الصاف
 

──────── ──────── 

 6.231.947 3.106.690 الرصيد لدى البنك  فيالزيادة 

   

 19.705.139 6.692.746 لدى البنك في بداية الفترة الرصيد
 

──────── ──────── 
  25.937.086 9.799.436 الرصيد لدى البنك في نهاية الفترة

════════ ════════ 
   

   األرباحالتدفقات النقدية التشغيلية الناتجة من توزيعات 
  555.772 492.631 أرباح مستلمةتوزيعات 

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

 
 

      2017 
 )غير مراجعة(

 لاير سعودي

    2016 
 )غير مراجعة(

 لاير سعودي
  ──────── ────────   

 78.371.731 38.246.395  صافي الموجودات في بداية الفترة 
  ────────   ──────── 

    من العمليات اتالتغير
    

 (1.667.006) 470.638  من العمليات)الخسارة( صافي الدخل 
  ────────   ──────── 

    التغيرات من معامالت الوحدات:

    
 724.500 -       متحصالت من الوحدات المبانة

 (753.496) (1.310.816)  قيمة الوحدات المستردة
  ────────   ──────── 

 (28.996) (1.310.816)  صافي التغير من معامالت الوحدات
  ────────   ──────── 

   76.675.729 37.406.217  صافي الموجودات في نهاية الفترة
════════ ════════ 

 
 

 معامالت الوحدات 
 

 يونيو:  30فيما يلي ملخصاً لمعامالت الوحدات للفترة المنتهية في 

      2017 
 )غير مراجعة(

 وحدات

    2016 
 )غير مراجعة(

 وحدات
  ──────── ──────── 

 806.532 390.228  الوحدات في بداية الفترة
  ──────── ──────── 

 8.217 -      وحدات مبانة

 (8.220) (14.138)  وحدات مستردة
  ──────── ──────── 

 (3) (14.138)  صافي النقص في الوحدات
  ──────── ──────── 

 806.529 376.090  الوحدات في نهاية الفترة
  ════════ ════════ 
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  يضاحات حول القوائم الماليةإ
 2017 يونيو 30

 
 عــام - 1

أنشئ بموجب إتفاق بين ، ةمحدد المدغير  يإستثمار)الصندوق( هو صندوق  صائب للطروحات األولية السعوديةصندوق  

 .2015 أغسطس 31بدأ الصندوق عملياته بتاريخ . الوحدات( )مالكي فيه والمستثمرين الصندوق مدير

من خالل استثمار أموال الصندوق في أسهم الطروحات األولية بأقصى حد من العوائد تنمية رأس المال يهدف الصندوق إلى  

وكذلك األسهم السعودية المدرجة حديثاً التي لم يمضي على إدراجها ثالث المدرجة وأسهم حقوق األولوية للشركات السعودية 

 سنوات. 

إلستثمار للبنك السعودي لملوكة بالكامل مشركة تابعة وهي االستثمار لألوراق المالية والوساطة )االستثمار كابيتال(، إن شركة  

 تعمل مديراً ووسيطاً وأميناً للصندوق. )البنك(،

 .وسجالت الصندوق باللاير السعوديتمسك دفاتر  

 

  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  16ة السوق المالية بتاريخ لالئحة صناديق االستثمار الجديدة الصادرة من قبل ذيئ

 والتي تنص نلى األمور التي يتعين نلى جميع الصناديق االستثمارية العاملة في المملكة 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 في  األوليةالمالية  التقاريرالسياسات المحاسبية الهامة المتبعة في إعداد هذه  

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

 
 العرف المحاسبي 

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

  إثبات اإليرادات 

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

 المحققة( )الخسائرعن اإلستثمارات التجارية. تحدد األرباح  الناتجةمن بيع االستثمارات التجارية وتوزيعات األرباح  الناتجة

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

 .(اإلقرار بأحقية الصندوق إلستالمها(
 

  اتتقويم اإلستثمار 

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 

د تحويل ويعا. المعامالت وقت حدوثبأسعار التحويل السائدة  لرياالت سعوديةتحّول المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية  

ذلك  فيبأسعار التحويل السائدة  قائمة المركز المالي بتاريخ أرصدة الموجودات والمطلوبات المسجلة بالعمالت األجنبية

  . األولية العملياتالتحويل في قائمة فروقات  األرباح والخسائر الناتجة عن. تدرج التاريخ
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 تتمة - يضاحات حول القوائم الماليةإ
 2017 يونيو 30

 

  التجاريةاإلستثمارات  - 4

  كما بتاريخ قائمة المركز المالي:مكونات المحفظة االستثمارية التجارية بفيما يلي ملخص 

 من القيمة   % القيمة السوقية التكلفـــة  
        السوقية    لاير سعودي لاير سعودي )غير مراجعة( 2017يونيو  30

    :استثمارات األسهم )حسب القطاع(

 20.91 5.740.660 5.157.986 بنوك 

 20.69 5.681.003 7.878.325 تجزئة

 16.63 4.566.486 4.575.179 استثمارات صناعية

 9.57 2.626.917 3.262.777 نقل 

        32.20 8.843.445 8.384.767 أخرى
 

29.259.034 27.458.511 100.00        
    
    

    )مراجعة( 2016ديسمبر  31

    استثمارات األسهم )حسب القطاع(:

 40.57 12.793.316 17.166.573 تجزئة

 15.95 5.028.734 5.769.255 بنوك 

 8.53 2.689.404 2.322.036 نقل

 2.90 914.430 1.556.177 أسمنت

        32.05 10.107.303 8.508.926 آخرى

 35.322.967 31.533.187 100.00        

    )غير مراجعة( 2016 يونيو 30

    استثمارات األسهم )حسب القطاع(:

 33.23 16.785.013 18.408.769 تجزئة

 21.59 10.903.416 13.338.377 بنوك 

 9.52 4.810.256 5.686.560 نقل

 2.41  1.217.370  1.556.177 أسمنت

 62.23  31.428.955  33.083.415 أخرى 
       

 47.977.969 43.549.741 86.23 

    استثمارات الصناديق المشتركة:

        13.78 6.958.570 6.891.877 صندوق صائب للمتاجرة بالسلع

 54.869.846 50.508.311 100.00        
    

 
 المتاجرة، صافي (خسارةدخل ) - 5

  يونيو 30المنتهية في  للستة أشهر
   2016 

 )غير مراجعة(
 لاير سعودي

    2017 
 )غير مراجعة(

 لاير سعودي

 

─────── ───────  
 غير المحققة األرباح )الخسائر(الحركة في  1.989.257 (2.587.091)

 توزيعات أرباحدخل  613.931 814.582
 محققة خسائر )أرباح( (1.713.062) 948.954

─────── ───────  
(823.555) 890.126  

═══════ ═══════  
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 تتمة - القوائم الماليةيضاحات حول إ
 2017 يونيو 30
 
  المعامالت مع الجهات ذات العالقة - 6
 

من صافي قيمة سنوياً نلى التوالي  %0.1و  %0.1و  %2بواقع  أتعاب إدارية وأتعاب حفظو ةدفع الصندوق أتعاب إدار 

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

 .الفترةخالل 

من  %0.60إضافة إلى ذلك، تسترد من الصندوق المصاريف اإلدارية التي يدفعها مدير الصندوق نيابًة ننه وبحد أقصى قدر   

  صافي قيمة موجودات الصندوق لكل سنة.

عمل كما تو .وللدول األخرى من خالل شركة االستثمار كابيتال )تداول( تتم نمليات تداول األسهم في سوق األسهم السعودية 

 الستثمارات الصندوق. اً االستثمار كابيتال أمين

 البنك الذي يتعامل معه الصندوق.ذو البنك السعودي لإلستثمار  كما أن 

  

 أخر يوم للتقويم  - 7
 .(2016يونيو  30: 2016) 2017 يونيو 30 تقويم للفترة يوافقكان آخر يوم  

 
  نتائج العمليات  - 8

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


