صندوق صائب للمتاجرة بالسلع
(مدار من قبل شركة االستثمار لألوراق المالية والوساطة)
القوائم المالية
 31ديسمبر 2016

صندوق صائب للمتاجرة بالسلع
قائمة المركز المالي
كما في  31ديسمبر 2016

إيضاح
الموجودات
أرصدة لدى البنوك
إيداعات أسواق المال
إستثمارات مقتناه حتى تاريخ اإلستحقاق
استثمارات تجارية
إيرادات مستحقة
مدينون آخرون

4
5
6

المطلوبات
بدل مخاطر
مصاريف مستحقة الدفع
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2016
لاير سعودي

2015
لاير سعودي

20.798.690
396.819.578
29.266.509
55.916.111
5.298.346
104.980

22.212.328
648.491.311
201.778.340
1.381.094
5.571.143
207.334

508.204.214

879.641.550

5.118.164
300.751

3.970.292
865.676

5.418.915

4.835.968

صافي الموجودات

502.785.299

874.805.582

الوحدات المصدرة

38.023.572

67.337.345

قيمة الوحدة

 13.22لاير سعودي

 12.99لاير سعودي

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  12جزءاً من هذه القوائم المالية.
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صندوق صائب للمتاجرة بالسلع
قائمة العمليات
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
إيضاح
إيرادات اإلستثمار
دخل عمولة خاصة
دخل متاجرة

7

المصاريف
أتعاب إدارة
بدل مخاطر
مصاريف خدمة
مصاريف أخرى

8
8
8
9

صافي دخل العمليات

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  12جزءاً من هذه القوائم المالية.
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2016
لاير سعودي

2015
لاير سعودي

14.653.073
153.651

17.779.043
1.636.404

14.806.724

19.415.447

()3.035.901
()1.147.872
()39.886
()305.731

()6.046.270
()1.317.964
()35.124
()160.120

()4.529.390

()7.559.478

10.277.334

11.855.969

صندوق صائب للمتاجرة بالسلع
قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
2016
لاير سعودي

2015
لاير سعودي

النشاطات التشغيلية
صافي دخل العمليات

10.277.334

11.855.969

التعديالت لـ:
الحركة في (األرباح) الخسائر غير المحققة عن اإلستثمارات التجارية

()880.007

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
إيداعات أسواق المال
إستثمارات مقتناه حتى تاريخ اإلستحقاق
استثمارات تجارية
إيرادات مستحقة
مدينون آخرون
بدل مخاطر
مصاريف مستحقة الدفع

251.671.733
172.511.831
()53.655.010
272.797
102.354
1.147.872
()564.925

()170.598.337
88.874.608
143.794.542
()2.659.467
17.788.455
1.317.964
()14.054

صافي النقدية من النشاطات التشغيلية

380.883.979

91.673.687

النشاطات التمويلية
متحصالت من الوحدات المباعة
قيمة الوحدات المستردة

222.648.800
()604.946.417

1.146.908.710
()1.492.459.745

صافي النقدية المستخدمة في النشاطات التمويلية

()382.297.617

()345.551.035

النقص في األرصدة لدى البنوك

()1.413.638

()253.877.348

األرصدة لدى البنوك في بداية السنة

22.212.328

276.089.676

األرصدة لدى البنوك في نهاية السنة

20.798.690

22.212.328

1.314.074

التدفقات النقدية التشغيلية من دخل العمولة الخاصة
دخل عمولة خاصة مستلمة

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  12جزءاً من هذه القوائم المالية.
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14.925.870

15.119.576

صندوق صائب للمتاجرة بالسلع
قائمة التغيرات في صافي الموجودات
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
2016
لاير سعودي

2015
لاير سعودي

صافي قيمة الموجودات في بداية السنة

874.805.582

1.208.500.648

التغيرات من العمليات:
صافي دخل العمليات

10.277.334

11.855.969

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

222.648.800
()604.946.417

1.146.908.710
()1.492.459.745

صافي التغير من معامالت الوحدات

()382.297.617

()345.551.035

صافي قيمة الموجودات في نهاية السنة

502.785.299

874.805.582

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

2015
وحــــــــــــدات

الوحدات في بداية السنة

67.337.345

وحدات مباعة
وحدات مستردة

16.996.120
()46.309.893

88.666.082
()115.272.980

صافي النقص في الوحدات

()29.313.773

()26.606.898

الوحدات في نهاية السنة

38.023.572

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  12جزءاً من هذه القوائم المالية.
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93.944.243

67.337.345

صندوق صائب للمتاجرة بالسلع
إيضاحات حول القوائم المالية
 31ديسمبر 2016
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عـام
صندوق صائب للمتاجرة بالسلع (الصندوق) هو صندوق إستثمار غير محدد المدة ،أنشئ بموجب إتفاق بين مدير الصندوق
والمستثمرين (مالكي الوحدات) في الصندوق .بدأ الصندوق عملياته بتاريخ  30يونيو .2003
الصندوق مصمم للحفاظ على رأس المال والسيولة العالية من خالل االستثمار في الموجودات المتوافقة مع أحكام الشريعة
اإلسالمية .يعاد إستثمار كامل الدخل في الصندوق ،ويدرج في سعر الوحدة.
تعمل شركة االستثمار لألوراق المالية والوساطة (االستثمار كابيتال) ،شركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك السعودي لالستثمار
(البنك) كمدير ووسيط وأمين حفظ للصندوق.
إن دفاتر وسجالت الصندوق ممسوكة 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 العقارية العاملة في المملكة العربية السعودية اتباعها.
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السياسات المحاسبية الهامة
أعدت القوائم المالية طبقا ً لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية ،ونورد فيما يلي أهم السياسات
المحاسبية المتبعة:
العرف المحاسبي
تعد القوائم المالية وفقا ً لمبدأ التكلفة التاريخية المعدله لتشتمل على قياس االستثمارات التجارية بالقيمة العادلة.
إثبات اإليرادات
يتم إثبات دخل العموالت الخاصة على أساس العائد الفعلي.
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 اإليرادات األخرى عند تحققها.
تقويم اإلستثمار
تظهر إيداعات أسواق المال بالتكلفة.
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 .تظهر اإلستثمارات المشتراه
بنية اإلحتفاظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق بالتكلفة (المعدلة بالعالوة أو الخصم على أساس العائد الفعلي) ،ناقصا ً اإلنخفاض في
القيمة.
المعامالت اإلستثمارية
يتم إثبات 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 وقت حدوث المعامالت .ويعاد تحويل
أرصدة الموجودات والمطلوبات المسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار التحويل السائدة في ذلك التاريخ .تدرج األرباح والخسائر
الناتجة عن عمليات التحويل في قائمة العمليات.
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صندوق صائب للمتاجرة بالسلع
إيضاحات حول القوائم المالية  -تتمة
 31ديسمبر 2016
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السياسات المحاسبية الهامة  -تتمة
النقدية وشبه النقدية
ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية ،تتكون النقدية وشبه النقدية من األرصدة لدى البنوك وإيداعات أسواق المال وفترة
استحقاقها األصلية ثالثة أشهر أو أقل.
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إيداعات أسواق المال
2016
لاير سعودي
إيداعات مرابحة لدى بنوك أخرى
إيداعات تمويل سيارات بالمرابحة لدى البنك

2015
لاير سعودي

396.184.043
635.535

647.800.400
690.911

396.819.578

648.491.311

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  31ديسمبر 2016
وفقا ً لألسعار السائدة في السوق.
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اإلستثمارات المقتناه حتى تاريخ اإلستحقاق
2016
لاير سعودي

صكوك
البنك السعودي البريطاني
البنك األول (سابقاً :البنك السعودي الهولندي)
سبيكم
الشركة السعودية للكهرباء
جولدمان ساكس
بنك قطر اإلسالمي
قطر لالتصاالت
بنك الشارقة اإلسالمي
إعمار مول
بنك اإلمارات اإلسالمي
البنك اإلسالمي للتنمية
أتش بي أم إي
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2015
لاير سعودي

12.152.699
12.113.810
5.000.000
-

12.152.699
12.113.809
5.400.000
74.124.375
33.806.484
22.488.750
13.875.660
9.390.000
7.734.375
6.261.563
2.250.000
2.180.625

29.266.509

201.778.340

صندوق صائب للمتاجرة بالسلع
إيضاحات حول القوائم المالية  -تتمة
 31ديسمبر 2016
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اإلستثمارات التجارية
التكلفـة
لاير سعودي

2016

القيمة السوقية
لاير سعودي

 %من
القيمة السوقية

الصناديق االستثمارية
صندوق فالكوم
صندوق السنبلة باللاير السعودي
صندوق القوافل للمتاجرة بالسلع
صندوق األول للمرابحة باللاير السعودي

20.037.726
15.203.011
10.000.000
9.800.000

20.477.707
15.441.384
10.011.863
9.985.157

36.62
27.61
17.91
17.86

55.040.737

55.916.111

100.00

القيمة السوقية
لاير سعودي

 %من
القيمة السوقية

التكلفـة
لاير سعودي

2015

الصناديق االستثمارية
صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع باللاير السعودي
صندوق فالكوم للمرابحة باللاير السعودي
صندوق ميفيك للمرابحة باللاير السعودي
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1.300.000
84.015
1.712

1.295.209
84.139
1.746

93.78
6.09
0.13

1.385.727

1.381.094

100.00

دخل المتاجرة ،صافي

الحركة في األرباح (الخسائر) غير المحققة
(الخسائر) األرباح المحققة

2016
لاير سعودي

2015
لاير سعودي

880.007
()726.356

()1.314.007
2.950.411

153.651
-8

1.636.404

المعامالت مع األطراف ذات العالقة
ً
يدفع الصندوق أتعاب إدارة بواقع  %0.50سنويا من صافي قيمة الموجودات في كل يوم تقويم .تمثل أتعاب اإلدارة الظاهرة
في قائمة العمليات األتعاب المحملة من قبل مدير الصندوق خالل السنة.
ً
نيابة عنه وبحد أقصى قدره %0.20
إضافة إلى ذلك ،تسترد من الصندوق المصاريف اإلدارية التي يدفعها مدير الصندوق
من صافي قيمة موجودات الصندوق لكل سنة.
يدفع الصندوق  %5.5سنويا ً من إيداعات تمويل سيارات بالمرابحة لدى البنك في كل يوم تقويم كمصاريف خدمات.
يقوم الصندوق باحتساب بدل مخاطر بمعدل سنوي قدره  %10من صافي دخل العمليات في كل تاريخ تقويم .يتعلق بدل
المخاطر بمخاطر االئتمان المتعلقة بموجودات الصندوق .يمثل بدل المخاطر الظاهر في قائمة العمليات البدل المحمل خالل
السنة.
إن البنك السعودي لالستثمار هو البنك الذي يتعامل معه الصندوق.
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إيضاحات حول القوائم المالية  -تتمة
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المعامالت مع األطراف ذات العالقة – تتمة
يشتمل حساب مالكي الوحدات كما في  31ديسمبر على وحدات مملوكة على النحو التالي:

وحدات مملوكة من قبل البنك
وحدات مملوكة من قبل مدير الصندوق
وحدات مملوكة من قبل موظفي مدير الصندوق
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7.700.126
616.219
12.425

7.700.126
6.379.407
22.637

8.328.770

14.102.170

المصاريف األخرى

خسارة تحويل عمالت أجنبية
أتعاب مراجعة
أتعاب الهيئة الشرعية
رسوم هيئة السوق المالية
رسوم تداول
أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة
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2016
وحـــــــــــدات

2015
وحـــــــــــدات

2016
لاير سعودي

2015
لاير سعودي

239.666
30.000
20.765
7.500
5.000
2.800

92.120
30.000
22.700
7.500
5.000
2.800

305.731

160.120

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 المفترضة 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  29.000لاير سعودي تقريبا ً
( 29.400 :2015لاير سعودي) في السنة وبشكل إجمالي .ال يوجد مطلوبات مالية مرتبطة عمولة خاصة عائمة.
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 واالستثمارات المقتناه حتى تاريخ
االستحقاق ،واإليرادات المستحقة والمدينين اآلخرين .يقوم المدير بالحد من مخاطر االئتمان وذلك بمراقبتها .ال يوجد لدى
الصندوق نظام تصنيف داخلي رسمي .تدار مخاطر االئتمان ويتم مقارنتها وذلك بمراقبة مخاطر االئتمان ،ووضع حدود
للمعامالت مع األطراف المحددة األخرى ،وتقويم مالءه هذه األطراف بصورة مستمرة .تدار مخاطر االئتمان عاد ًة وفق تصنيف
ائتمان خارجي للطرف اآلخر.
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إدارة المخاطر  -تتمة
مخاطر االئتمان  -تتمة
يوضح الجدول أدناه الحد األقصى لمخاطر االئتمان المتعلقة ببنود قائمة المركز المالي:
2016
لاير سعودي

2015
لاير سعودي

أرصدة لدى البنوك
إيداعات أسواق المال
استثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق
إيرادات مستحقة
مدينون آخرون

20.798.690
396.819.578
29.266.509
5.298.346
104.980

22.212.328
648.491.311
201.778.340
5.571.143
207.334

إجمالي البنود المعرضة لمخاطر االئتمان

452.288.103

878.260.456

مخاطر السيولة
وتمثل 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 يوميا ً ،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 للوفاء بأية التزامات عند نشوئها.
مخاطر العمالت
وتمثل التقلبات التي تطرأ على قيمة أداه مالية ما بسبب التغيرات في أسعار الصرف األجنبي.
يعتبر اللاير السعودي العملة الرئيسية للصندوق .أن الموجودات والمطلوبات المالية الخاصة بالصندوق مسجلة باللاير السعودي
والدوالر األمريكي .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 ،وإيداعات أسواق المال ،واالستثمارات المقتناه حتى تاريخ االستحقاق واالستثمارات التجارية واإليرادات المستحقة.
القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بموجبها تبادل موجودات ما أو سداد مطلوبات ما بين أطراف راغبة في ذلك وبشروط تعامل
عادل .بالنسبة لالستثمار في الصندوق االستثماري ،تحدد القيمة العادلة على أساس صافي قيمة الموجودات المعلنة من مدير
الصندوق.
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صندوق صائب للمتاجرة بالسلع
إيضاحات حول القوائم المالية  -تتمة
 31ديسمبر 2016
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القيمة العادلة لألدوات المالية  -تتمة
فيما يلي بيانا ً بالقيمة العادلة لألدوات المالية والمسجلة بخالف ذلك بالتكلفة كما في  31ديسمبر:
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صكوك

2016
لاير سعودي

2015
لاير سعودي

البنك السعودي البريطاني
البنك األول (سابقاً :البنك السعودي الهولندي)
سبيكم
الشركة السعودية للكهرباء
جولدمان ساكس
بنك قطر اإلسالمي
قطر لالتصاالت
بنك الشارقة اإلسالمي
إعمار مول
بنك اإلمارات اإلسالمي
البنك اإلسالمي للتنمية
أتش بي أم إي

12.000.000
12.000.000
5.000.000
-

12.000.000
12.000.000
5.400.000
71.629.688
33.054.609
22.134.375
13.611.773
9.246.094
7.593.750
6.180.000
2.245.725
2.177.813

29.000.000

197.273.827

آخر يوم تقويم
كان آخر يوم تقويم في السنة  31ديسمبر  31 :2015( 2016ديسمبر .)2015
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