صندوق صائب للصكوك
(مدار من قبل شركة االستثمار لألوراق المالية والوساطة)

القوائم المالية
 31ديسمبر 2016

صندوق صائب للصكوك
قائمة المركز المالي
كما في  31ديسمبر 2016
إيضاح

2016
لاير سعودي

2015
لاير سعودي

الموجودات
النقدية وشبة النقدية
إيداعات أسواق المال
إستثمارات تجارية
إيرادات مستحقة

4
5
6

489.774
12.100.000
8.037.539
107.098

5.772.697
20.016.175
127.969

20.734.411

25.916.841

المطلوبات
مصاريف مستحقة الدفع

94.493

136.528

صافي الموجودات

20.639.918

25.780.313

الوحدات المصدرة

191.056

241.603

قيمة الوحدة

 108.03لاير سعودي

 106.71لاير سعودي

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  12جزءاً من هذه القوائم المالية.
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صندوق صائب للصكوك
قائمة العمليات
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016

إيضاح

2016
لاير سعودي

2015
لاير سعودي

دخل اإلستثمار
دخل عمولة خاصة
دخل (خسارة) المتاجرة ،صافي

7

555.245
60.370

672.302
()286.342

615.615

385.960

المصاريف
أتعاب إدارة
أتعاب إدارية
أتعاب حفظ
مصاريف أخرى

8
8
8
9

صافي دخل العمليات

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  12جزءاً من هذه القوائم المالية.
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()157.190
()45.000
()45.000
()70.205

()209.882
()45.000
()45.000
()78.929

()317.395

()378.811

298.220

7.149

صندوق صائب للصكوك
قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016

إيضاح

2016
لاير سعودي

2015
لاير سعودي

النشاطات التشغيلية
صافي دخل العمليات
التعديالت لـ:
الحركة في الخسائر غير المحققة عن اإلستثمارات التجارية

298.220

7.149

79.894

373.006

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
إيداعات أسواق المال
إستثمارات تجارية
إيرادات مستحقة
مصاريف مستحقة الدفع

()12.100.000
11.898.742
20.871
()42.035

5.763.646
5.122
50.193

صافي النقدية من النشاطات التشغيلية

155.692

6.199.116

النشاطات التمويلية
متحصالت من الوحدات المباعة
قيمة الوحدات المستردة

()5.438.615

1.800.000
()4.340.737

صافي النقدية المستخدمة في النشاطات التمويلية

()5.438.615

()2.540.737

(النقص) الزيادة في النقدية وشبة النقدية

()5.282.923

3.658.379

النقدية وشبة النقدية في بداية السنة

5.772.697

2.114.318

489.774

5.772.697

576.116

677.424

النقدية وشبة النقدية في نهاية السنة

4

التدفقات النقدية التشغيلية من دخل العموالت الخاصة
دخل عموالت خاصة

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  12جزءاً من هذه القوائم المالية.
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صندوق صائب للصكوك
قائمة التغيرات في صافي الموجودات
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
2016
لاير سعودي

2015
لاير سعودي

صافي الموجودات في بداية السنة

25.780.313

28.313.901

التغير من العمليات
صافي دخل العمليات

298.220

التغيرات من معامالت الوحدات
متحصالت من الوحدات المباعة
قيمة الوحدات المستردة

()5.438.615

1.800.000
()4.340.737

صافي التغير من معامالت الوحدات

()5.438.615

()2.540.737

صافي الموجودات في نهاية السنة

20.639.918

25.780.313

7.149

معامالت الوحدات
فيما يلي ملخصا ً لمعامالت الوحدات للسنة المنتهية في  31ديسمبر:
2016
وحـــدات

2015
وحـــدات

الوحدات في بداية السنة

241.603

265.283

وحدات مباعة
وحدات مستردة

()50.547

16.817
()40.497

صافي النقص في الوحدات

()50.547

()23.680

الوحدات في نهاية السنة

191.056

241.603

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  12جزءاً من هذه القوائم المالية.
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صندوق صائب للصكوك
إيضاحات حول القوائم المالية
 31ديسمبر 2016
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عــام
إن صندوق صائب للصكوك (الصندوق) هو صندوق إستثماري غير محدد المدة ،أنشئ بموجب إتفاق بين مدير الصندوق
والمستثمرين فيه (مالكي الوحدات) .بدأ الصندوق عملياته بتاريخ  6ابريل .2011
تتمثل أهداف الصندوق في إنماء رأس المال على المدى المتوسط إلى طويل األجل من خالل االستثمار في محفظة
متنوعة من إصدار الصكوك الخليجية ،وصناديق الصكوك ،وإيداعات المرابحة واألدوات المالية قصيرة األجل األخرى.
يعاد استثمار كامل الدخل ويدرج في سعر الوحدة.
أبرم مدير الصندوق ترتيبات مع شركة أتش أس بي سي العربية السعودية المحدودة للعمل كإداري وأمين حفظ بالنيابة
عن الصندوق.
إن شركة االستثمار لألوراق المالية والوساطة (االستثمار كابيتال) ،شركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك السعودي لإلستثمار
(البنك) .كما يعمل البنك مديراً للصندوق.
تمسك دفاتر وسجالت الصندوق باللاير السعودي.
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اللوائح النظامية
يخضع الصندوق لالئحة صناديق االستثمار (الالئحة) الصادرة من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ  3ذو الحجة 1427هـ
(الموافق  24ديسمبر  ،)2006كما يخضع اعتباراً من  6صفر 1438هـ (الموافق  6نوفمبر  )2016لالئحة صناديق
االستثمار الجديدة (الالئحة المعدلة) الصادرة من قبل هيئة السوق المالية بتاريخ  16شعبان 1437هـ (الموافق  23مايو
 )2016والتي 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 وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية .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 كافة األرباح (الخسائر) غير المحققة الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة ،واألرباح
(الخسائر) المحققة عن بيع االستثمارات التجارية وتوزيعات األرباح الناتجة عن اإلستثمارات التجارية .تحدد األرباح
(الخسائر) المحققة عن االستثمارات التجارية المباعة على أساس المتوسط المرجح.
يتم إثبات توزيعات األرباح عند اإلعالن عنها (أي عند اإلقرار بأحقية إستالمها).
يتم إثبات دخل العمولة الخاصة على أساس العائد الفعلي.
تقويم اإلستثمارات
تقيد إيداعات أسواق المال بالتكلفة.
تقوم اإلستثمارات في الصكوك ،المشتراه ألغراض المتاجرة ،بالسعر السائد في السوق بتاريخ قائمة المركز المالي .تقوم
االستثمارات في الصناديق االستثمارية على اساس صافي قيمة الموجودات المعلن عنه من قبل مدير الصندوق.
المعامالت االستثمارية
تقيد المعامالت االستثمارية بتاريخ التداول.
الزكاة وضريبة الدخل
الزكاة وضريبة الدخل من مسئولية مالكي الوحدات ،وبالتالي ال يجنب لهما أي مخصص في القوائم المالية المرفقة.
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صندوق صائب للصكوك
إيضاحات حول القوائم المالية (تتمة)
 31ديسمبر 2016
-3

السياسات المحاسبية الهامة  -تتمة
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 بأسعار التحويل السائدة بتاريخ قائمة المركز المالي.
تدرج األرباح والخسائر الناتجة عن التحويل في قائمة العمليات.
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النقدية وشبة النقدية

أرصدة لدى البنوك
إيداعات أسوق المال مع فترة استحقاق أصلية ثالثة أشهر أو أقل

2016
لاير سعودي

2015
لاير سعودي

489.774
-

472.697
5.300.000

489.774

5.772.697
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إيداعات أسواق المال
تتكون إيداعات أسواق المال من إيداعات لدى بنوك تجارية محلية ذو تصنيف إئتماني منخفض وفترة استحقاق أصلية
أكثر من ثالثة أشهر من تاريخ اإليداع .يتم تحديد متوسط معدل العمولة الخاصة المتغير على اإليداعات كما في 31
ديسمبر  2016وفقا ً لألسعار السائدة في السوق.
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اإلستثمارات التجارية
فيما يلي ملخصا ً بمكونات المحفظة اإلستثمارية كما في تاريخ قائمة المركز المالي -:
التكلفــــــة
لاير سعودي

2016
القيمة السوقية
لاير سعودي

 %من
القيمة السوقية

الصكوك:
شركة بنك الشارقة اإلسالمي المحدودة
الشركة السعودية للكهرباء
تداول أوردو
بنك قطر اإلسالمي
سيبكم
البنك اإلسالمي للتنمية

2.017.814
1.603.165
1.431.029
1.271.983
1.000.000
794.715

1.991.436
1.585.217
1.409.061
1.262.922
1.000.000
788.903

24.78
19.72
17.53
15.71
12.44
9.82

8.118.706

8.037.539

100.00
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صندوق صائب للصكوك
إيضاحات حول القوائم المالية ( تتمة )
 31ديسمبر 2016
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اإلستثمارات التجارية  -تتمة
التكلفــــــة
لاير سعودي

2015
القيمة السوقية
لاير سعودي

 %من
القيمة السوقية

الصكوك:
البنك اإلسالمي للتنمية
بنك الخليج األول
شركة بنك الشارقة اإلسالمي المحدودة
شركة أتش بي أم أي
الشركة السعودية للكهرباء
سيبكم
قطر لالتصاالت
بنك قط االسالمي
بنك اإلمارات اإلسالمي

الصناديق االستثمارية:
صندوق فالكوم للمرابحة باللاير السعودي
صندوق صائب للمتاجرة بالسلع
صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع باللاير
السعودي
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2.182.327
2.101.946
2.017.814
1.792.355
1.603.165
1.500.000
1.431.029
1.271.983
750.019

2.166.677
2.104.246
1.996.340
1.798.702
1.546.605
1.509.585
1.406.303
1.255.584
765.795

10.82
10.51
9.97
8.99
7.73
7.54
7.03
6.27
3.83

14.650.638

14.549.837

72.69

2.355.946
2.350.000

2.414.121
2.357.640

12.06
11.78

660.864

694.579

3.47

5.366.810

5.466.340

27.31

20.017.448

20.016.175

100.00

دخل (خسارة) المتاجرة صافي

2016
لاير سعودي

أرباح محققة
الحركة في الخسائر غير المحققة
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140.264
()79.894
60.370

2015
لاير سعودي
86.664
()373.006
()286.342

المعامالت مع الجهات ذات العالقة
يدفع الصندوق أتعاب إدارة بواقع  %1سنويا ً من صافي قيمة الموجودات في كل تاريخ تقويم .تمثل أتعاب اإلدارة
الظاهرة في قائمة العمليات األتعاب المحملة من قبل مدير الصندوق خالل السنة.
يدفع الصندوق إلى شركة أتش أس بي سي العربية السعودية أتعاب حفظ بواقع  %0.05وأتعاب إدارية بواقع %0.08
سنويا ً من صافي قيمة موجودات الصندوق تحسب مرتين على أساس شهري ،يخضع ذلك لحد أدنى قدره  3.750لاير
سعودي شهريا ً.
تسترد من الصندوق المصاريف التشغيلية األخرى التي يدفعها مدير الصندوق نيابة عنه.
يجب أن ال يزيد معدل المصاريف عن  %1.30بالسنة من صافي قيمة الموجودات بما في ذلك أتعاب اإلدارة وأتعاب
الحفظ ،واألتعاب اإلدارية والمصاريف التشغيلية األخرى.
يعتبر البنك السعودي لالستثمار والبنك السعودي البريطاني البنوك التي يتعامل معها الصندوق.
يشتمل حساب مالكي الوحدات في  31ديسمبر  2016على  64.742وحدة ( 2015:64.762وحدة) مقتناة من قبل
مدير الصندوق.
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صندوق صائب للصكوك
إيضاحات حول القوائم المالية ( تتمة )
 31ديسمبر 2016
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المصاريف األخرى

أتعاب مراجعة
أتعاب الهيئة الشرعية
رسوم هيئة السوق المالية
رسوم تداول
أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة
متنوعة

-10

2016
لاير سعودي

2015
لاير سعودي

30.000
20.765
7.500
5.000
2.800
4.140

30.000
22.700
7.500
5.000
2.800
10.929

70.205

78.929

إدارة المخاطر
مخاطر أسعار العموالت الخاصة
تمثل مخاطر أسعار العموالت الخاصة المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية ما نتيجة للتغيرات في أسعار العموالت
السائدة في السوق .إن األثر على الدخل يمثل أثر التغيرات المفترضه في أسعار العموالت الخاصة على دخل العموالت
الخاصة لسنة واحدة وذلك على أساس الموجودات والمطلوبات المالية بعمولة عائمة والمقتناه كما في  31ديسمبر .2016
ان التغير االفتراضي بواقع  10نقاط أساس في المتوسط المرجح ألسعار العموالت الخاصة على أرصدة الموجودات
المالية بعمولة عائمة كما في  31ديسمبر  2016سيؤثر على دخل العمولة الخاصة بمبلغ إجمالي قدره  1.000لاير
سعودي ( 1.500 :2015لاير سعودي) في السنة.
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 وإيداعات أسواق المال واستثمارات الصكوك ،واإليرادات
المستحقة .يقوم مدير الصندوق بالحد من مخاطر االئتمان وذلك بمراقبتها .ال يوجد لدى الصندوق نظام تصنيف داخلي
رسمي .تدار مخاطر االئتمان من خالل مراقبتها ووضع حدود للمعامالت مع األطراف المحددة األخرى ،وتقويم الجدارة
االئتمانية لهذه األطراف بصورة مستمرة .تدار مخاطر االئتمان ،عاد ًة ،وفق تصنيف االئتمان الخارجي للطرف اآلخر.
يعكس الجدول أدناه الحد األقصى لمخاطر األئتمان التي تتعرض لها بنود قائمة المركز المالي:
2016
لاير سعودي

2015
لاير سعودي

استثمارات تجارية  -صكوك
نقدية وشبة نقدية
إيداعات أسواق المال
إيرادات مستحقة

8.037.539
489.774
12.100.000
107.098

14.549.835
5.772.697
127.969

إجمالي البنود المعرضة لمخاطر االئتمان

20.734.411

20.450.501
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صندوق صائب للصكوك
إيضاحات حول القوائم المالية ( تتمة )
 31ديسمبر 2016
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إدارة المخاطر  -تتمة
مخاطر السيولة
تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي يواجهها الصندوق في توفير األموال الالزمة للوفاء بالتعهدات المتعلقة بالتزاماته
المالية .تنتج مخاطر السيولة 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 بالشهر ،وبالتالي يتعرض الصندوق
لمخاطر السيولة بشأن استردادات مالكي الوحدات .تعتبر استثمارات الصندوق قابلة للبيع فوراً ألنها تعتبر وحدات يمكن
استردادها في أي وقت .يقوم مدير الصندوق بمراقبة متطلبات السيولة بانتظام والتأكد من توفر السيولة الكافية والتسهيالت
البنكية للوفاء بأية التزامات عند نشوئها.
مخاطر العمالت
تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناتجة عن التقلبات التي تطرأ على قيمة أداه مالية ما بسبب التغيرات في أسعار الصرف
األجنبي .يعتبر اللاير السعودي العملة الرئيسية للصندوق.
أن موجودات ومطلوبات الصندوق مسجلة باللاير السعودي .وحيث أن سعر صرف اللاير السعودي مثبت مقابل الدوالر
األمريكي ،فإن الصندوق ال يتعرض لمخاطر عمالت هامة.
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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.
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 النشطة ،تحدد القيمة العادلة على أساس األسعار المتداولة
في السوق .بالنسبة لالستثمارات في الصناديق االستثمارية ،تحدد القيمة العادلة على أساس صافي قيمة الموجودات المعلن
عنه من قبل مدير الصندوق.
تقيد اإلستثمارات التجارية بالقيمة العادلة .ان القيمة العادلة لألدوات المالية األخرى يتوقع بأن ال تختلف كثيراً عن قيمتها
الدفترية.
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أخر يوم للتقويم
كان آخر يوم تقويم في السنة  31ديسمبر  31 :2015( 2016ديسمبر .)2015
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