صندوق صائب للطروحات األولية السعودية
(مدار من قبل شركة االستثمار لألوراق المالية والوساطة)
القوائم المالية
 31ديسمبر 2016

صندوق صائب للطروحات األولية السعودية
قائمة المركز المالي
كما في  31ديسمبر 2016

إيضاح
الموجودات
أرصدة لدى البنوك
إستثمارات تجارية
توزيعات أرباح مدينة
مدينون آخرون

4

2016
لاير سعودي

2015
لاير سعودي

6.692.746
31.533.187
70.361
-

19.705.139
55.248.661
3.429.666

38.296.294

78.383.466

المطلوبات
مصاريف مستحقة الدفع

49.899

11.735

صافي الموجودات

38.246.395

78.371.731

الوحدات المصدرة

390.228

806.532

قيمة الوحدة

 98.01لاير سعودي

 97.17لاير سعودي

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  10جزءاً من هذه القوائم المالية.
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صندوق صائب للطروحات األولية السعودية
قائمة العمليات
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016

إيضاح
خسارة اإلستثمار
خسارة المتاجرة ،صافي
دخل عمولة خاصة

المصاريف
أتعاب اإلدارة
أتعاب إدارية
أتعاب حفظ
مصاريف أخرى

صافي خسارة العمليات

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  10جزءاً من هذه القوائم المالية.
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5

6
6
6
7

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2016
لاير سعودي

للفترة من  31أغسطس
حتى  31ديسمبر
2015
لاير سعودي

()559.851
-

()1.720.148
53.189

()559.851

()1.666.959

()1.397.478
()69.874
()69.874
()45.300

()522.047
()26.102
()26.102
()7.012

()1.582.526

()581.263

()2.142.377

()2.248.222

صندوق صائب للطروحات األولية السعودية
قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2016
لاير سعودي

للفترة من  31أغسطس
حتى  31ديسمبر
2015
لاير سعودي

النشاطات التشغيلية
صافي الخسارة من العمليات

()2.142.377

التعديالت لـ:
الحركة في الخسائر غير المحققة عن اإلستثمارات التجارية

2.015.336

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
إستثمارات تجارية
توزيعات أرباح مدينة
مدينون آخرون
مصاريف مستحقة الدفع

21.700.138
()70.361
3.429.666
38.164

()57.023.105
()3.429.666
11.735

صافي النقدية من (المستخدمة في) النشاطات التشغيلية

24.970.566

()60.914.814

النشاطات التمويلية
متحصالت من الوحدات المباعة
قيمة الوحدات المستردة

749.980
()38.732.939

82.666.631
()2.046.678

صافي النقدية (المستخدمة في) من النشاطات التمويلية

()37.982.959

80.619.953

(النقص) الزيادة في األرصدة لدى البنوك

()13.012.393

19.705.139

األرصدة لدى البنوك في بداية السنة /الفترة

19.705.139

األرصدة لدى البنوك في نهاية السنة /الفترة

6.692.746

()2.248.222

1.774.444

19.705.139

التدفقات النقدية التشغيلية من توزيعات األرباح
توزيعات أرباح مستلمة

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  10جزءاً من هذه القوائم المالية.
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1.042.963

71.415

صندوق صائب للطروحات األولية السعودية
قائمة التغيرات في صافي الموجودات
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2016
لاير سعودي
صافي قيمة الموجودات في بداية السنة /الفترة

78.371.731

التغيرات من العمليات
صافي الخسارة من العمليات

()2.142.377

للفترة من  31أغسطس
حتى  31ديسمبر
2015
لاير سعودي
-

)(2.248.222

التغيرات من معامالت الوحدات:
متحصالت من الوحدات المباعة
قيمة الوحدات المستردة

749.980
()38.732.939

82.666.631
()2.046.678

صافي التغير من معامالت الوحدات

()37.982.959

80.619.953

صافي قيمة الموجودات في نهاية السنة /الفترة

38.246.395
═══════

78.371.731
═══════

معامالت الوحدات
فيما يلي ملخصا ً لمعامالت الوحدات للسنة /للفترة المنتهية في  31ديسمبر:
2016
وحــــدات

2015
وحــــدات

الوحدات في بداية السنة /الفترة

806.532

وحدات مباعة
وحدات مستردة

8.519
()424.823

827.346
()20.814

صافي (النقص) الزيادة في الوحدات

()416.304

806.532

الوحدات في نهاية السنة /الفترة

390.228

806.532

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  10جزءاً من هذه القوائم المالية.
5

-

صندوق صائب للطروحات األولية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية
 31ديسمبر 2016
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عــام
صندوق صائب للطروحات األولية السعودية (الصندوق) هو صندوق إستثمار غير محدد المدة ،أنشئ بموجب إتفاق بين مدير
الصندوق والمستثمرين فيه (مالكي الوحدات) .بدأ الصندوق عملياته بتاريخ  31أغسطس .2015
يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال من خالل استثمار أموال الصندوق في أسهم الطروحات األولية وأسهم حقوق األولوية
للشركات السعودية وكذلك األسهم السعودية المدرجة حديثا ً التي لم يمضي على إدراجها ثالث سنوات.
إن شركة االستثمار لألوراق المالية والوساطة (االستثمار كابيتال) ،شركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك السعودي لإلستثمار
(البنك) .كما تعمل االستثمار كابيتال مديراً ووسيطا ً وأمينا ً للصندوق.
تمسك دفاتر وسجالت الصندوق بالدوالر األمريكي.
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اللوائح النظامية
يخضع الصندوق لالئحة صناديق االستثمار (الالئحة) الصادرة من قبل هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية بتاريخ
 19جمادي الثاني 1427هـ (الموافق  15يوليو  )2006والئحة صناديق االستثمار الصادرة من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ
 3ذو الحجة 1427هـ (الموافق  24ديسمبر  ،)2006كما يخضع اعتباراً من  6صفر 1438هـ (الموافق  6نوفمبر )2016
لالئحة صناديق االستثمار الجديدة الصادرة من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ  16شعبان 1437هـ (الموافق  23مايو )2016
والتي تنص على األمور التي يتعين على جميع الصناديق االستثمارية العاملة في المملكة العربية السعودية اتباعها.
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السياسات المحاسبية الهامة
أعدت هذه القوائم المالية طبقا ً لمعيار التقارير المالية الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .نورد فيما يلي بيانا ً
بأهم السياسات المحاسبية المتبعة:
العرف المحاسبي
تعد القوائم المالية وفقا ً لمبدأ التكلفة التاريخية المعدلة لتشتمل على قياس االستثمارات التجارية بالقيمة العادلة.
إثبات اإليرادات
يشتمل دخل المتاجرة على التغيرات في األرباح (الخسائر) غير المحققة الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة ،واألرباح
(الخسائر) المحققة عن بيع إستثمارات تجارية ،وتوزيعات األرباح الناتجة عن اإلستثمارات التجارية .تحدد األرباح (الخسائر)
المحققة عن االستثمارات التجارية المباعة على أساس تكلفة المتوسط المرجح .يتم إثبات توزيعات األرباح عند اإلعالن عنها
(أي عند اإلقرار بأحقية الصندوق في إستالمها).
تقويم اإلستثمار
تقوم استثمارات األسهم المشتراه ألغراض المتاجرة بسعر السوق السائد بتاريخ قائمة المركز المالي .تقوم االستثمارات في
الصناديق االستثمارية على أساس صافي قيمة موجودات الصندوق المعلن من قبل مدير الصندوق.
المعامالت اإلستثمارية
تقيد المعامالت اإلستثمارية بتاريخ التداول.
الزكاة وضريبة الدخل
الزكاة وضريبة الدخل من مسئولية مالكي الوحدات ،وبالتالي ال يجنب لها أي مخصص في القوائم المالية المرفقة.
العمالت األجنبية
تحوّ ل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية لرياالت سعودية بأسعار التحويل السائدة حين إجراء المعامالت .ويعاد تحويل
أرصدة الموجودات والمطلوبات المسجلة بالعمالت األجنبية بتاريخ قائمة المركز المالي بأسعار التحويل السائدة في ذلك
التاريخ .تدرج األرباح والخسائر الناتجة عن التحويل في قائمة العمليات.
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صندوق صائب للطروحات األولية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية  -تتمة
 31ديسمبر 2016
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اإلستثمارات التجارية
فيما يلي ملخص بمكونات المحفظة االستثمارية التجارية كما بتاريخ قائمة المركز المالي:
2016

استثمارات األسهم (حسب القطاع)
فنادق وسياحة
بنوك
أسمنت
آخرون

التكلفـــة
لاير سعودي

القيمة السوقية
لاير سعودي

 %من
القيمة السوقية

17.166.573
5.769.255
1.556.177
10.830.962

12.793.316
5.028.734
914.430
12.796.707

40.57
15.95
2.90
40.58

35.322.967

31.533.187

100.00

التكلفـــة
لاير سعودي

القيمة السوقية
لاير سعودي

 %من
القيمة السوقية

16.288.867
13.934.818
1.556.177
5.183.541

16.079.993
13.717.279
1.383.630
3.963.388

29.10
24.83
2.50
7.18

36.963.403

35.144.290

63.61

7.514.229
6.296.065
6.294.077

13.60
11.40
11.39

20.059.702

20.104.371

36.39

57.023.105

55.248.661

100.00

2015

استثمارات األسهم (حسب القطاع)
تجزئة
بنوك
أسمنت
آخرون

استثمارات األسهم
7.489.702
صندوق صائب للمتاجرة بالسلع
6.285.000
صندوق فالكوم للمرابحة باللاير السعودي
صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع باللاير السعودي 6.285.000

يتم تداول استثمارات األسهم في سوق األسهم السعودية (تداول) وهي غير مصنفه .كذلك ،ال يوجد لدى الصندوق تصنيف
داخلي .يقوم مدير الصندوق بالحد من المخاطر وذلك بمراقبة المخاطر التي يتعرض لها حسب القطاع المستمثر فيه ووضع
حدود لكل قطاع على حده.
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صندوق صائب للطروحات األولية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية  -تتمة
 31ديسمبر 2015
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خسارة المتاجرة ،صافي

توزيعات أرباح
أرباح (خسائر) محققة
الحركة في الخسائر غير المحققة
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للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2016
لاير سعودي

للفترة من 31
أغسطس حتى 31
ديسمبر
2015
لاير سعودي

1.113.324
342.161
()2.015.336

71.415
()17.119
()1.774.444

()559.851

()1.720.148

المعامالت مع الجهات ذات العالقة
يدفع الصندوق أتعاب إدارية وأتعاب اإلدارة وأتعاب حفظ بواقع  %2و  %0.1و  %0.1على التوالي سنويا ً من صافي قيمة
الموجودات في كل تاريخ تقويم .تمثل األتعاب اإلداري ة الظاهرة في قائمة العمليات األتعاب المحملة من قبل مدير الصندوق
خالل السنة.
ً
نيابة عنه وبحد أقصى قدره  %0.60من
إضافة إلى ذلك ،تسترد من الصندوق المصاريف اإلدارية التي يدفعها مدير الصندوق
صافي قيمة موجودات الصندوق لكل سنة.
تتم عمليات تداول األسهم في سوق األسهم السعودية وللدول األخرى من خالل شركة االستثمار لألوراق المالية والوساطة
(االستثمار كابيتال) كما تعمل االستثمار كابيتال أمين حفظ الستثمارات الصندوق.
كما أن البنك السعودي لإلستثمار هو البنك الذي يتعامل معه الصندوق.
يشتمل حساب مالكي الوحدات كما في  31ديسمبر من اآلتي:

مقتناة من قبل مدير الصندوق
مقتناة من قبل موظفي مدير الصندوق
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2016
لاير سعودي

2015
لاير سعودي

250.000
100

250.000
600

250.100

250.600

المصاريف األخرى
للفترة من  31أغسطس
للسنة المنتهية في حتى  31ديسمبر
2015
 31ديسمبر 2016
لاير سعودي
لاير سعودي
أتعاب مراجعة
أتعاب هيئة السوق المالية
رسوم تداول
أتعاب أعضاء مجس اإلدارة
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30.000
7.500
5.000
2.800

2.527
1.685
2.800

45.300

7.012

صندوق صائب للطروحات األولية السعودية
إيضاحات حول القوائم المالية  -تتمة
 31ديسمبر 2015
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إدارة المخاطر
مخاطر أسعار العموالت الخاصة
تنشأ مخاطر أسعار العموالت الخاصة عن إمكانية تأثير التغيرات في أسعار العموالت السائدة في السوق على الربحية المستقبلية
أو القيمة العادلة لألدوات المالية.
وكما بتاريخ قائمة المركز المالي ،لم يتعرض الصندوق لمخاطر أسعار عموالت خاصة ألن موجوداته ومطلوباته غير مرتبطة
بعمولة.
مخاطر االئتمان
تمثل مخاطر االئتمان عدم تمكن طرف ما من الوفاء بالتزاماته بشأن أداه مالية ما مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة
مالية.
يتعرض الصندوق لمخاطر االئتمان بشأن األرصدة لدى البنوك وتوزيعات األرباح المدينة ومدينون آخرون .يقوم مدير الصندوق
بالحد من مخاطر االئتمان وذلك بمراقبتها.
يوضح الجدول أدناه الحد األقصى لمخاطر االئتمان المتعلقة ببنود قائمة المركز المالي:
2016
لاير سعودي

2015
لاير سعودي

أرصدة لدى البنوك
توزيعات أرباح مدينة
مدينون آخرون

6.692.746
70.361
-

19.705.139
3.429.666

إجمالي البنود المعرضة لمخاطر االئتمان

6.763.107

23.134.805

مخاطر أسعار األسهم
تمثل مخاطر أسعار األسهم المخاطر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة لألسهم نتيجة للتغيرات في مستويات مؤشرات
األسهم وقيمة كل سهم على حده.
تخضع استثمارات األسهم الخاصة بالصندوق لمخاطر أسعار األسهم ،ويتم احتسابها على أساس "بيتا" والتي يتم احتسابها
وقياسها داخليا ً من قبل مدير الصندوق .تقوم "بيتا" باحتساب مدى استجابة سعر الصندوق للتغيرات في مؤشر االستثمار كابيتال
للطروحات األولية السعودية  .فيما يلي األثر على قائمة العمليات نتيجة للتغير في القيمة العادلة الستثمارات األسهم بسبب
التغيرات المحتملة المعقولة في مؤشرات األسهم بما في ذلك كافة البنود القابلة للتغيير األخرى التي بقيت ثابتة:
التغير في سعر
السهم
2016
%
مؤشر االستثمار كابيتال للطروحات األولية
السعودية
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األثر على قائمة
العمليات
2016
لاير سعودي
1.324.394

التغير في سعر
السهم
2015
%
10

األثر على قائمة
العمليات
2015
لاير سعودي
175.721

مخاطر السيولة
تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي يواجهها الصندوق في توفير األموال الالزمة للوفاء بالتعهدات المتعلقة بالتزاماته المالية.
تنتج مخاطر السوق عن عدم المقدرة على بيع أصل مالي ما بسرعة وبمبلغ يعادل قيمته العادلة.
تنص شروط وأحكام الصندوق على أن يتم االشتراك في واسترداد الوحدات مرتين في األسبوع ،وبالتالي يتعرض الصندوق
لمخاطر السيولة بشأن استردادات مالكي الوحدات .أن استثمارات الصندوق قابلة للبيع فوراً ألنها إستثمارات مدرجة في سوق
األسهم السعودية (تداول) وأسواق األسهم في الدول األخرى .يقوم مدير الصندوق بمراقبة متطلبات السيولة بانتظام والتأكد من
توفر السيولة الكافية للوفاء بأية التزامات عند نشوئها.
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إدارة المخاطر – تتمة
مخاطر العمالت
تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناتجة عن التقلبات التي تطرأ على قيمة أداة مالية ما بسبب التغيرات في أسعار الصرف
األجنبي.
يعتبر اللاير السعودي العملة الرئيسية للصندوق .وحيث أن الموجودات والمطلوبات المالية مسجلة بالعملة الرئيسية للصندوق
فإن الصندوق ال يخضع لمخاطر العمالت.
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القيمة العادلة لألدوات المالية
تتكون األدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية .تتكون الموجودات المالية الخاصة بالصندوق من األرصدة
لدى البنوك ،واإلستثمارات التجارية وتوزيعات األرباح المدينة.
القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بموجبها تبادل موجودات ما أو سداد مطلوبات ما بين أطراف راغبة في ذلك وبشروط تعامل
عادل .بالنسبة لإلستثمارات المتداولة في األسواق المالية النشطه ،تحدد القيمة العادلة على اساس األسعار المتداولة في السوق.
تقيد اإلستثمارات التجارية بالقيمة العادلة .إن القيمة العادلة لألدوات المالية األخرى يتوقع بأن ال تختلف كثيراً عن قيمتها الدفترية.
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أخر يوم تقويم
كان آخر يوم تقويم في السنة  31ديسمبر  31 :2015( 2016ديسمبر.)2015
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