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تحت التصفیة االختیاریة –صندوق صائب للصكوك 

من ھذه القوائم المالیة.١١إلى ١شكل اإلیضاحات المرفقة من ت جزءاً
٣

قائمة المركز المالي 
٢٠١٧دیسمبر٣١كما في 

٢٠١٧٢٠١٦
لایر سعوديسعوديلایرإیضاح

الموجودات 

٦٬١٧٥٬٩١٤٤٨٩٫٧٧٤كنرصید لدى الب
١٢٫١٠٠٫٠٠٠-إیداعات أسواق المال

٥١٬٠٠٠٬٠٠٠٨٫٠٣٧٫٥٣٩إستثمارات تجاریة
١٬٧٨٠١٠٧٫٠٩٨إیرادات مستحقة 

٧٬١٧٧٬٦٩٤٢٠٫٧٣٤٫٤١١

المطلوبات

٩٠٬١٣١٩٤٫٤٩٣مستحقة الدفعمصاریف 

٧٬٠٨٧٬٥٦٣٢٠٫٦٣٩٫٩١٨صافي الموجودات

٦٥٬٣٩٤١٩١٫٠٥٦الوحدات المصدرة

لایر سعودي١٠٨٫٠٣لایر سعودي١٠٨٫٣٨قیمة الوحدة
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من ھذه القوائم المالیة.١١إلى ١شكل اإلیضاحات المرفقة من ت جزءاً
٤

قائمة  العملیات  
٢٠١٧دیسمبر٣١للسنة المنتھیة في 

إیضاح
٢٠١٧

لایر سعودي
٢٠١٦

لایر سعودي

دخل اإلستثمار

٤٨٩٬٥٧٥٥٥٥٫٢٤٥دخل عمولة خاصة
٦٠٫٣٧٠)١٤٠٬٩٨٣(٦دخل المتاجرة، صافي(خسارة)

٣٤٨٬٥٩٢٦١٥٫٦١٥

المصاریف

)١٥٧٫١٩٠()١٠٥٬١٣٢(٧أتعاب إدارة
)٤٥٫٠٠٠()٤٥٬٠٠٠(٧أتعاب إداریة
)٤٥٫٠٠٠()٤٥٬٠٠٠(٧أتعاب حفظ

)٧٠٫٢٠٥()٧٦٬١٨٧(٨مصاریف أخرى

)٣١٧٫٣٩٥()٢٧١٬٣١٩(

٧٧٬٢٧٣٢٩٨٫٢٢٠صافي دخل العملیات 
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من ھذه القوائم المالیة.١١إلى ١شكل اإلیضاحات المرفقة من ت جزءاً
٥

قائمة التدفقات النقدیة  
٢٠١٧دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

٢٠١٧
لایر سعودي

٢٠١٦
لایر سعودي

التشغیلیةاألنشطة
٧٧٬٢٧٣٢٩٨٫٢٢٠صافي دخل العملیات 

التعدیالت لـ:
غیر المحققة عن اإلستثمارات الخسائر(األرباح) الحركة في 

٧٩٫٨٩٤)٨١٬١٦٧(التجاریة

التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة:
)١٢٫١٠٠٫٠٠٠(١٢٬١٠٠٬٠٠٠إیداعات أسواق المال 

٧٬١١٨٬٧٠٦١١٫٨٩٨٫٧٤٢إستثمارات تجاریة
١٠٥٬٣١٨٢٠٫٨٧١إیرادات مستحقة

)٤٢٫٠٣٥()٤٬٣٦٢(مصاریف مستحقة الدفع

١٩٬٣١٥٬٧٦٨١٥٥٫٦٩٢التشغیلیةاألنشطةصافي النقدیة من 

التمویلیةاألنشطة
-١٠٬٠٠٠متحصالت من الوحدات المباعة

)٥٫٤٣٨٫٦١٥()١٣٬٦٣٩٬٦٢٨(قیمة الوحدات المستردة

)٥٫٤٣٨٫٦١٥()١٣٬٦٢٩٬٦٢٨(التمویلیةاألنشطةصافي النقدیة المستخدمة في 

)٥٫٢٨٢٫٩٢٣(٥٬٦٨٦٬١٤٠األرصدة لدى البنك في (النقص) الزیادة 

٤٨٩٬٧٧٤٥٫٧٧٢٫٦٩٧بدایة السنةفي األرصدة لدى 

٦٬١٧٥٬٩١٤٤٨٩٫٧٧٤في نھایة السنة األرصدة لدى البنك

التدفقات النقدیة التشغیلیة من دخل العموالت الخاصة 
٥٩٤٬٨٩٣٥٧٦٫١١٦دخل عموالت خاصة 
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من ھذه القوائم المالیة.١١إلى ١شكل اإلیضاحات المرفقة من ت جزءاً
٦

مة التغیرات في صافي الموجودات قائ
٢٠١٧دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في 

٢٠١٧
لایر سعودي

٢٠١٦
لایر سعودي

٢٠٬٦٣٩٬٩١٨٢٥٫٧٨٠٫٣١٣صافي الموجودات في بدایة السنة 

التغیر من العملیات
٧٧٬٢٧٣٢٩٨٫٢٢٠صافي دخل العملیات

التغیرات من معامالت الوحدات
-١٠٬٠٠٠الوحدات المباعةمتحصالت من 

)٥٫٤٣٨٫٦١٥()١٣٬٦٣٩٬٦٢٨(قیمة الوحدات المستردة

)٥٫٤٣٨٫٦١٥()١٣٬٦٢٩٬٦٢٨(صافي التغیر من معامالت الوحدات

٧٬٠٨٧٬٥٦٣٢٠٫٦٣٩٫٩١٨صافي الموجودات في نھایة السنة

معامالت الوحدات 
لمعامالت ً دیسمبر:٣١الوحدات للسنة المنتھیة في فیما یلي ملخصا

٢٠١٧
وحـــدات

٢٠١٦
وحـــدات

١٩١٬٠٥٦٢٤١٫٦٠٣الوحدات في بدایة السنة

-٩٢وحدات مباعة
)٥٠٫٥٤٧()١٢٥٬٧٥٤(وحدات مستردة

)٥٠٫٥٤٧()١٢٥٬٦٦٢(صافي النقص في الوحدات

٦٥٬٣٩٤١٩١٫٠٥٦في نھایة السنةالوحدات 
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٧

إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٧دیسمبر٣١

عــام-١
دوق بین مدیر الصنإن صندوق صائب للصكوك (الصندوق) ھو صندوق إستثماري غیر محدد المدة، أنشئ بموجب إتفاق

.٢٠١١ابریل ٦والمستثمرین فیھ (مالكي الوحدات). بدأ الصندوق عملیاتھ بتاریخ 
تتمثل أھداف الصندوق في إنماء رأس المال على المدى المتوسط إلى طویل األجل من خالل االستثمار في محفظة 

حة واألدوات المالیة قصیرة األجل األخرى. متنوعة من إصدار الصكوك الخلیجیة، وصنادیق الصكوك، وإیداعات المراب
یعاد استثمار كامل الدخل ویدرج في سعر الوحدة.  

النیابة بحفظأبرم مدیر الصندوق ترتیبات مع شركة أتش أس بي سي العربیة السعودیة المحدودة للعمل كإداري وأمین
لصندوق.عن ا
تثمار كابیتال)، شركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك السعودي االستثمار لألوراق المالیة والوساطة (االسشركة تعمل

لإلستثمار (البنك) كمدیر للصندوق.
تمسك دفاتر وسجالت الصندوق باللایر السعودي.

اللوائح النظامیة -٢
ھـ ١٤٢٧الحجة يذ٣الصادرة من قبل ھیئة السوق المالیة بتاریخ لالئحة صنادیق االستثمار (الالئحة)الصندوقیخضع 

من الصندوق )، كما یخضع ٢٠٠٦دیسمبر ٢٤(الموافق  ) لالئحة ٢٠١٦نوفمبر ٦ھـ (الموافق ١٤٣٨صفر ٦اعتباراً
٢٣ھـ (الموافق ١٤٣٧شعبان ١٦صنادیق االستثمار الجدیدة (الالئحة المعدلة) الصادرة من قبل ھیئة السوق المالیة بتاریخ 

التي یتعین على جمیع الصنادیق االستثماریة العاملة في المملكة العربیة السعودیة ) والتي تنص على األمور٢٠١٦مایو 
اتباعھا. 

تصفیة الصندوق -٣
وذلك بسبب عملیات استرداد جوھریة لمالكي الوحدات. وقد حصل مدیر  قرر مدیر الصندوق تصفیة الصندوق اختیاریاً

. كما قام مدیر الصندوق باشعار مالكي ٢٠١٨ینایر ١٠الصندوق على خطاب موافقة من ھیئة السوق المالیة بتاریخ 
من وحدات الصندوق بالتصفیة االختیاریة، وتنتھي عملیات الص . علیھ، تم إعداد ھذه القوائم ٢٠١٨أبریل ٨ندوق اعتباراً

، وتم إظھار جمیع موجودات الصندوق بصافي القیمة البیعیة المقدرة لھا، بینما تظھر التصفیةالمالیة على أساس 
المطلوبات بمبالغ السداد لھا. 

السیاسات المحاسبیة الھامة-٤
لمعاییر المحاسبة المتعارف علیھا في المملكة العربیة السعودیة. أعدت ھذه القوائم المالیة  ً بوفقا ً أھم السیاسات فیما یلي بیانا

:المحاسبیة المتبعة

العرف المحاسبي 
تم إعداد القوائم المالیة على أساس التصفیة. 

تقویم اإلستثمارات
تقید إیداعات أسواق المال بالتكلفة. 

في الصكوك، المشتراه ألغراض المتاجرة، بالسعر السائد في السوق بتاریخ قائمة المركز المالي. تقوم تقوم اإلستثمارات
االستثمارات في الصنادیق االستثماریة على اساس صافي قیمة الموجودات المعلن عنھ من قبل مدیر الصندوق. 

المعامالت االستثماریة 
التداول.تقید المعامالت االستثماریة بتاریخ 

اإلیرادات إثبات
ألرباح اة عن التغیرات في القیمة العادلة، وغیر المحققة الناتجألرباح (الخسائر)الحركة في ایشتمل دخل المتاجرة على 

ألرباح اوتوزیعات األرباح الناتجة عن اإلستثمارات التجاریة. تحدد المحققة عن بیع االستثمارات التجاریة (الخسائر)
المحققة عن االستثمارات التجاریة المباعة على أساس المتوسط المرجح.(الخسائر)

.یتم إثبات توزیعات األرباح عند اإلعالن عنھا (أي عند اإلقرار بأحقیة إستالمھا)
یتم إثبات دخل العمولة الخاصة على أساس العائد الفعلي. 
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٨

إیضاحات حول القوائم المالیة (تتمة) 
٢٠١٧دیسمبر ٣١

تتمة-السیاسات المحاسبیة الھامة-٤

الزكاة وضریبة الدخل 
الزكاة وضریبة الدخل من مسئولیة مالكي الوحدات، وبالتالي ال یجنب لھما أي مخصص في القوائم المالیة المرفقة.

العمالت األجنبیة 
تحّول المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبیة لریاالت سعودیة بأسعار التحویل السائدة حین إجراء المعامالت. ویعاد 

سائدة بأسعار التحویل البتاریخ قائمة المركز المالي تحویل أرصدة الموجودات والمطلوبات المسجلة بالعمالت األجنبیة 
لناتجة عن التحویل في قائمة العملیات.. تدرج األرباح والخسائر افي ذلك التاریخ

اإلستثمارات التجاریة -٥

بمكونات المحفظة كما في تاریخ قائمة المركز المالي : ً -فیما یلي ملخصا
٢٠١٧

من%القیمة السوقیةالتكلفــــــة
القیمة السوقیةلایر سعوديلایر سعودي

الصكوك:
١٫٠٠٠٫٠٠٠١٫٠٠٠٫٠٠٠١٠٠٫٠٠میسبك

١٫٠٠٠٫٠٠٠١٫٠٠٠٫٠٠٠١٠٠٫٠٠

٢٠١٦
من%القیمة السوقیةالتكلفــــــة

القیمة السوقیةلایر سعوديلایر سعودي

الصكوك:
٢٫٠١٧٫٨١٤١٫٩٩١٫٤٣٦٢٤٫٧٨بنك الشارقة اإلسالمي المحدودةشركة 

١٫٦٠٣٫١٦٥١٫٥٨٥٫٢١٧١٩٫٧٢السعودیة للكھرباء
١٫٤٣١٫٠٢٩١٫٤٠٩٫٠٦١١٧٫٥٣للتمویل اوریدو

١٫٢٧١٫٩٨٣١٫٢٦٢٫٩٢٢١٥٫٧١بنك قطر اإلسالمي
١٫٠٠٠٫٠٠٠١٫٠٠٠٫٠٠٠١٢٫٤٤میسبك

٧٩٤٫٧١٥٧٨٨٫٩٠٣٩٫٨٢المحدودةآي دي بي ترست سیرفسیز 

٨٫١١٨٫٧٠٦٨٫٠٣٧٫٥٣٩١٠٠٫٠٠

صافي ،المتاجرةدخل (خسارة) -٦
٢٠١٧

لایر سعودي
٢٠١٦

لایر سعودي
١٤٠٫٢٦٤)٢٢٢٬١٥٠(أرباح محققة  (خسائر) 

)٧٩٫٨٩٤(٨١٬١٦٧المحققةغیر)الخسائراألرباح (الحركة في 
)٦٠٫٣٧٠)١٤٠٬٩٨٣
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٩

إیضاحات حول القوائم المالیة ( تتمة ) 
٢٠١٧دیسمبر ٣١

ذات العالقة الجھاتالمعامالت مع -٧

من صافي قیمة الموجودات في كل %١یدفع الصندوق أتعاب إدارة بواقع  تقویم. تمثل أتعاب اإلدارة تاریخسنویاً
.السنةالظاھرة في قائمة العملیات األتعاب المحملة من قبل مدیر الصندوق خالل 

%٠٫٠٨وأتعاب إداریة بواقع %٠٫٠٥أتعاب حفظ بواقع أتش أس بي سي العربیة السعودیة یدفع الصندوق إلى شركة
من صافي قیمة موجودات الص لایر ٣٫٧٥٠قدره مرتین على أساس شھري، یخضع ذلك لحد أدنىدوق تحسب نسنویاً

.شھریاًسعودي 
ق نیابة عنھ. تسترد من الصندوق المصاریف التشغیلیة األخرى التي یدفعھا مدیر الصندو

بالسنة من صافي قیمة الموجودات بما في ذلك أتعاب اإلدارة وأتعاب %١٫٣٠یجب أن ال یزید معدل المصاریف عن 
.والمصاریف التشغیلیة األخرىالحفظ، واألتعاب اإلداریة

یعتبر البنك السعودي لالستثمار والبنك السعودي البریطاني البنوك التي یتعامل معھا الصندوق. 
من قبل مملوكة) وحدة٦٤٫٧٤٢: ٢٠١٦وحدة (٦٤٫٧٤٢على ٢٠١٧دیسمبر ٣١یشتمل حساب مالكي الوحدات في 

مدیر الصندوق.

المصاریف األخرى  -٨
٢٠١٧

لایر سعودي
٢٠١٦

لایر سعودي

٣٠٬٠٠٠٣٠٫٠٠٠أتعاب مراجعة
١٨٬٥٠٠٢٠٫٧٦٥أتعاب الھیئة الشرعیة 

٧٬٥٠٠٧٫٥٠٠رسوم ھیئة السوق المالیة
٥٬٠٠٠٥٫٠٠٠رسوم تداول

٢٬٨٠٠٢٫٨٠٠الصندوق أتعاب أعضاء مجلس إدارة
١٢٬٣٨٧٤٫١٤٠متنوعة

٧٦٬١٨٧٧٠٫٢٠٥

إدارة المخاطر-٩

العموالت الخاصةمخاطر أسعار
تمثل مخاطر أسعار العموالت الخاصة المخاطر الناتجة عن تذبذب قیمة أداة مالیة ما نتیجة للتغیرات في أسعار العموالت 
السائدة في السوق. إن األثر على الدخل یمثل أثر التغیرات المفترضھ في أسعار العموالت الخاصة على دخل العموالت 

. ٢٠١٧دیسمبر ٣١على أساس الموجودات والمطلوبات المالیة بعمولة عائمة والمقتناه كما في الخاصة لسنة واحدة وذلك 
نقاط أساس في المتوسط المرجح ألسعار العموالت الخاصة على أرصدة الموجودات ١٠ن التغیر االفتراضي بواقع إ

لایر ١٫٠٠٠سیؤثر على دخل العمولة الخاصة بمبلغ إجمالي قدره ٢٠١٧دیسمبر ٣١المالیة بعمولة عائمة كما في 
لایر سعودي) في السنة. ١٫٠٠٠: ٢٠١٦سعودي (

مخاطر االئتمان
مالیة ما مما یؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر ةا من الوفاء بالتزاماتھ بشأن أداتمثل مخاطر االئتمان عدم تمكن طرف م

لخسارة مالیة.
لمخاطر االئتمان بشأن األرصدة لدى البنوك وإیداعات أسواق المال واستثمارات الصكوك، یتعرض الصندوق 

واإلیرادات المستحقة. یقوم مدیر الصندوق بالحد من مخاطر االئتمان وذلك بمراقبتھا. ال یوجد لدى الصندوق نظام 
ت مع األطراف المحددة األخرى، تصنیف داخلي رسمي. تدار مخاطر االئتمان من خالل مراقبتھا ووضع حدود للمعامال

وتقویم الجدارة االئتمانیة لھذه األطراف بصورة مستمرة. تدار مخاطر االئتمان، عادةً، وفق تصنیف االئتمان الخارجي 
للطرف اآلخر.
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إیضاحات حول القوائم المالیة ( تتمة ) 
٢٠١٧دیسمبر ٣١

تتمة –إدارة المخاطر -٩

تتمة –مخاطر االئتمان

ي:یعكس الجدول أدناه الحد األقصى لمخاطر األئتمان التي تتعرض لھا بنود قائمة المركز المال
٢٠١٧

لایر سعودي
٢٠١٦

لایر سعودي

٦٬١٧٥٬٩١٤٤٨٩٫٧٧٤أرصدة لدى البنوك 
١٬٠٠٠٬٠٠٠٨٫٠٣٧٫٥٣٩صكوك-استثمارات تجاریة 

١٢٫١٠٠٫٠٠٠-إیداعات أسواق المال
١٬٧٨٠١٠٧٫٠٩٨إیرادات مستحقة

٧٬١٧٧٬٦٩٤٢٠٫٧٣٤٫٤١١إجمالي البنود المعرضة لمخاطر االئتمان

مخاطر السیولة 
الصندوق في توفیر األموال الالزمة للوفاء بالتعھدات المتعلقة بالتزاماتھ تمثل مخاطر السیولة الصعوبات التي یواجھھا

المالیة. تنتج مخاطر السیولة عن عدم المقدرة على بیع أصل مالي ما بسرعة وبمبلغ یعادل قیمتھ العادلة.
ندوق یتعرض الصتنص شروط وأحكام الصندوق على أن یتم االشتراك في واسترداد الوحدات مرتین بالشھر، وبالتالي 

ألنھا تعتبر وحدات یمكن  لمخاطر السیولة بشأن استردادات مالكي الوحدات. تعتبر استثمارات الصندوق قابلة للبیع فوراً
استردادھا في أي وقت. یقوم مدیر الصندوق بمراقبة متطلبات السیولة بانتظام والتأكد من توفر السیولة الكافیة والتسھیالت 

التزامات عند نشوئھا.البنكیة للوفاء بأي

مخاطر العمالت 
مالیة ما بسبب التغیرات في أسعار الصرف ةتمثل مخاطر العمالت المخاطر الناتجة عن التقلبات التي تطرأ على قیمة أدا

األجنبي. یعتبر اللایر السعودي العملة الرئیسیة للصندوق.
. وحیث أن سعر صرف اللایر والدوالر األمریكين موجودات ومطلوبات الصندوق مسجلة باللایر السعوديإ

السعودي مثبت مقابل الدوالر األمریكي، فإن الصندوق ال یتعرض لمخاطر عمالت ھامة.  

القیمة العادلة لألدوات المالیة -١٠
صندوق من تتكون األدوات المالیة من الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة. تتكون الموجودات المالیة الخاصة بال

األرصدة لدى البنوك، واإلستثمارات التجاریة.
القیمة العادلة ھي القیمة التي یتم بموجبھا تبادل موجودات ما أو سداد مطلوبات ما بین أطراف راغبة في ذلك وبشروط 

لمتداولة س األسعار اتعامل عادل. بالنسبة لإلستثمارات المتداولة في األسواق المالیة النشطة، تحدد القیمة العادلة على أسا
في السوق. بالنسبة لالستثمارات في الصنادیق االستثماریة، تحدد القیمة العادلة على أساس صافي قیمة الموجودات المعلن 

عنھ من قبل مدیر الصندوق. 
عن تلف كن القیمة العادلة لألدوات المالیة األخرى یتوقع بأن ال تخإتقید اإلستثمارات التجاریة بالقیمة العادلة.  ثیراً

قیمتھا الدفتریة.

أخر یوم للتقویم -١١
).٢٠١٦دیسمبر ٣١: ٢٠١٦(٢٠١٧دیسمبر ٣١كان آخر یوم تقویم في السنة 




