
 
 
 
 
 
 

 
 

 ألسهم السعودية صائب لصندوق 

 (مدار من قبل شركة االستثمار لألوراق المالية والوساطة)

 لقوائم المالية األولية )غير مراجعة(ا

 2017 يونيو 30
  





 ألسهم السعودية صائب لصندوق 

 جزءاً من هذه القوائم المالية األولية.  8إلى  1شكل اإليضاحات المرفقة من ت
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 قائمة المركز المالي األولية
 2017يونيو  30كما في 

  

 ايضاح

 يونيو 30
   2017 

 )غير مراجعة(
 لاير سعودي

 ديسمبر 31
   2016 

 )مراجعة(
 لاير سعودي

 يونيو 30
   2016 

 )غير مراجعة(
 لاير سعودي

 
        

     الموجودات 

 2.644.587 3.483.946 1.394.656  رصيد لدى البنك

 54.092.433 50.966.731 51.811.700 4 إستثمارات تجارية

 - 38.876 53.026  توزيعات أرباح مدينة

 57.616 - -  مدينون آخرون
 

 ───────── ───────── ───────── 

  53.259.382 54.489.553 56.794.636 
 

 ───────── ───────── ───────── 

     المطلوبات

 26.583 50.507 45.913  مصاريف مستحقة الدفع
  

───────── ───────── ───────── 

 56.768.053 54.439.046 53.213.469  صافي الموجودات
  

───────── ───────── ───────── 

     

 338.898 290.922 290.666  الوحدات المصدرة
  

═════════ ═════════ ═════════ 
  

   

 لاير سعودي 167.51 لاير سعودي 187.13 لاير سعودي 183.07  قيمة الوحدة
  

═════════ ═════════ ═════════ 
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  األوليةائمة العمليات ق
 2017يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 

 ايضاح 

    2017 
 )غير مراجعة(

 لاير سعودي

   2016 
 )غير مراجعة(

 لاير سعودي

 ── ───────── ──────── 

    اإلستثمار خسارة
    

  (336.762) (703.029) 5 المتاجرة، صافي خسارة
 ──────── ─────── 

        المصاريف

 (469.027) (453.038) 6 ةأتعاب إدار
  (23.868) (23.159)  أخرى

 ──────── ─────── 
  (476.197) (492.895)  

 ──────── ─────── 
   (829.657) (1.179.226) 8  من العمليات  الخسارةصافي 

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

 
    2017 

 )غير مراجعة(
 لاير سعودي

    2016 
 )غير مراجعة(

  لاير سعودي
───────── ───────── 

   النشاطات التشغيلية

 (829.657) (1.179.226) من العمليات  الخسارةصافي 

   

   التعديالت لـ:

 (616.829) 588.028 غير المحققة عن اإلستثمارات التجارية )الخسارة( الربحالحركة في 

 ───────── ───────── 
 (591.198) (1.446.486) 

   والمطلوبات التشغيلية: اتالموجود ت فيارغيالت

 3.500.793 (1.432.997) إستثمارات تجارية

 - (14.150) توزيعات أرباح مدينة 

 788.798 - مدينون آخرون

 (21.528) (4.594)  مصاريف مستحقة الدفع
 

───────── ───────── 

 2.821.578 (2.042.939) النشاطات التشغيلية ( منالمستخدمة في)ة نقديي الصاف
 

───────── ───────── 

   التمويلية اطاتالنش

 (1.010.028) (46.351) قيمة الوحدات المستردة
 

───────── ───────── 

 (1.010.028) (46.351) النشاطات التمويليةالمستخدمة في ة نقديي الصاف
 

───────── ───────── 

 1.811.550 (2.089.290) الرصيد لدى البنك  فيالزيادة )النقص( 

   

 833.037 3.483.946 لدى البنك في بداية الفترة الرصيد
 

───────── ───────── 
  2.644.587 1.394.656 الرصيد لدى البنك في نهاية الفترة

═════════ ═════════ 
   

   التدفقات النقدية التشغيلية الناتجة من توزيعات األرباح
  1.238.146 1.158.457 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
  ──────── ────────   

 58.607.738 54.439.046  صافي الموجودات في بداية الفترة 
  ────────   ──────── 

    من العمليات اتالتغير

 (829.657) (1.179.226)  من العمليات الخسارةصافي 
  ────────   ──────── 

    التغيرات من معامالت الوحدات

 (1.010.028) (46.351)  قيمة الوحدات المستردة
  ────────   ──────── 

 (1.010.028) (46.351)  صافي التغير من معامالت الوحدات
  ────────   ──────── 

   56.768.053 53.213.469  صافي الموجودات في نهاية الفترة
════════ ════════ 

 

  معامالت الوحدات 

 : يونيو 30المنتهية في  للفترةفيما يلي ملخصاً لمعامالت الوحدات 

      2017 
 )غير مراجعة(

 وحدات

    2016 
 )غير مراجعة(

 وحدات
  ──────── ──────── 

 345.287 290.922  الوحدات في بداية الفترة
  ──────── ──────── 

 (6.389) (256)  وحدات مستردة
  ──────── ──────── 

 (6.389) (256)  صافي النقص في الوحدات
  ──────── ──────── 

 338.898 290.666  الوحدات في نهاية الفترة
  ════════ ════════ 
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  األولية يضاحات حول القوائم الماليةإ
 2017يونيو  30

 
 عــام - 1
 

وق مدير الصندبموجب إتفاق بين أنشئ ، ير محدد المدةغإستثمار هو صندوق )الصندوق(  صائب لألسهم السعوديةصندوق  
 .2004يوليو  24الوحدات(.  بدأ الصندوق عملياته بتاريخ والمستثمرين فيه )مالكي 

  
يهدف الصندوق إلى إنماء رأس المال على المدى الطويل من خالل اإلستثمار في األسهم السعودية والمنتجات المالية. يعاد  

 إستثمار كامل الدخل في الصندوق، ويدرج في سعر الوحدة.
  
مديراً عمل ت، شركة تابعة للبنك السعودي لإلستثمار )البنك(وهي )االستثمار كابيتال(،  االستثمار لألوراق المالية والوساطة 

 .ووسيطاً وأميناً للصندوق
  
 .باللاير السعوديدفاتر وسجالت الصندوق  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  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

 نونيين.االهيئة السعودية للمحاسبين الق 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 

 لة.بالقيمة العاد االستثمارات التجاريةعدلة لتشتمل على قياس ة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية المتعد القوائم المالي 
 

  اإليرادات إثبات 

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

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

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

 .ستالمها(الصندوق إل قيةاإلقرار بأح
 

  تقويم اإلستثمار 

تثمارات . تقوم االسبالسعر السائد في السوق بتاريخ قائمة المركز المالي المشتراه ألغراض المتاجرة األسهم تقوم إستثمارات 

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

 اإلستثماريةالمعامالت  

 تقيد المعامالت اإلستثمارية بتاريخ التداول. 
 

 الزكاة وضريبة الدخل  

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

 العمالت األجنبية  

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

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

  .العمليات فروقات التحويل في قائمة األرباح الخسائر عنقائمة المركز المالي. تدرج 
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 ) تتمة ( األولية يضاحات حول القوائم المالية إ

 2017يونيو  30

 

 اإلستثمارات التجارية     - 4

 : في آخر يوم تقويم في الفترةفيما يلي ملخص بمكونات محفظة االستثمارات التجارية 

 من القيمة   % القيمة السوقية التكلفــــــة 

        السوقية لاير سعودي لاير سعودي 

      )غير مراجعة( 2017يونيو  30
    

    استثمارات األسهم )حسب القطاع(

 23.79 12.325.489 12.386.793 بنوك  

 20.21 10.471.975 11.985.800 بتروكيماويات  

 9.10 4.712.833 4.572.699 نقل

 8.77 4.542.088 4.900.851 زراعة 

 6.72 3.482.780 2.805.845 تأمين

        31.41 16.276.535 16.072.645 أخرى

 52.724.633 51.811.700 100.00 
 ════════ ════════ ═════ 
    

    )مراجعة( 2016ديسمبر  31
    

    استثمارات األسهم )حسب القطاع(

 27.13 13.828.267 16.241.068 بنوك

 20.20 10.296.008 11.599.672 بتروكيماويات

 10.00 5.098.884 4.062.336 نقل

 9.76 4.972.894 4.900.852 زرانة

 4.78 2.437.486 2.086.897 تأمين

 1.84 935.610 987.452  اتصاالت 

 41.07 20.933.952 17.562.592 أخرى
 ──────── ──────── ───── 
 51.291.636 50.966.731 100.00        

 

        )غير مراجعة( 2016يونيو  30

    استثمارات األسهم )حسب القطاع(

 26.80 14.497.909 20.308.746 بنوك  

 13.00 7.033.875 10.552.895 بتروكيماويات  

 12.74 6.891.041 7.108.786 زرانة 

 6.85 3.703.641 3.729.566 نقل

 5.17 2.796.768 4.224.120 أسمنت

 1.91 1.032.653 1.203.529 تأمين

 1.67 901.460 840.365 وتقنية معلومات  اتصاالت

 31.86 17.235.086 17.319.526 أخرى

 ──────── ──────── ───── 

 65.287.533 54.092.433 100.00 
 ════════ ════════ ═════ 
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 ) تتمة ( األولية يضاحات حول القوائم المالية إ

 2017يونيو  30

 

 خسارة المتاجرة، صافي  - 5

 
  يونيو 30المنتهية في  أشهر لستةل

    2016 
 )غير مراجعة(
 لاير سعودي

    2017 
 )غير مراجعة(

 لاير سعودي

 

─────── ───────  
 رباحاأل دخل توزيعات 1.172.607 1.295.762

 غير المحققة )الخسارة( الربحالحركة في  (588.028) 616.829
 خسائر محققة (1.287.608) (2.249.353)

─────── ───────  
(336.762) (703.029)  

═══════ ═══════  
 
  ذات العالقة  الجهاتالمعامالت مع  - 6

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

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

 %0.25وبحد أقصى قدر   ،نيابة نن الصندوق المديرالمصاريف اإلدارية التي دفعها  تسترد من الصندوقإضافة إلى ذلك،  

 من صافي قيمة الموجودات بالسنة.

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

 ذو البنك الذي يتعامل معه الصندوق.  إن البنك السعودي لإلستثمار 

 

  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  

 
 


