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صندوق صائب للمتاجرة بالسلع
مدير الصندوق
شركة االستثمار لألوراق المالية والوساطة (االستثمار اكبيتال)  ،وهي شركة سعودية مساهمة مقفله تم تأسيسها
وفقا ألنظمة المملكة العربية السعودية بسجل تجاري رقم  ، 9595321001وهي مرخصة من قبل هيئة السوق
المالية بترخيص رقم  23 -99911الصادر في  9أكتوبر  3599م
ص.ب  ، 1666الرياض 99413
المملكة العربية السعودية – الرياض – طريق الملك فهد
هاتف 55011993143111
الهاتف المجاني 6559346363
www.icap.com.sa

مدير الصندوق من الباطن و /أو مستشار االستثمار (إن وجد)
الينطبق

مراجعة ألنشطة االستثمار خالل النصف األول من عام 0202
خالل النصف األول من العام ،ونتيجة لتبعات جائحة فايروس كورونا المستجد ،عمد الفيدرالي األمريكي الى خفض
معدالت الفائدة بمقدار  915نقطة أساس ليصل الى نطاق  .%5.5 - %5.31وبحكم ارتباط سعر صرف الريال
السعودي بالدوالر األمريكي ،فقد خفضت مؤسسة النقد معدل اتفاقية الشراء العكسي ) (Reverse repoلتصل
إلى .%5.15
باإلضافة الى ذلك ،اطلقت الحكومة السعودية حزمة من برامج التحفيز لدعم اإلقتصاد السعودي والتي بدورها
رفعت السيولة في القطاع المصرفي .ونتيجة لذلك ،انخفضت معدالت الفائدة على الريال السعودي لمدة ثالثة
أشهر من  %3.32بنهاية عام  3590إلى  %5.06بنهاية النصف األول من العام.

تقرير عن أداء صندوق اإلستثمار خالل النصف األول من عام 0202
اداء الصندوق مقارنة بالمؤشر
صندوق صائب للمتاجرة بالسلع

مؤشر سايبور شهر واحد
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صندوق صائب للمتاجرة بالسلع
تفاصيل أي تغييرات حدثت على شروط وأحاكم الصندوق ومذكرة المعلومات


اجراء بعض التحديثات لتوحيد المعلومات وتوضيحها في جميع المستندات الخاصة بالصندوق

إذا اكن صندوق االستثمار يستثمر بشلك كبير في صناديق استثمار أخرى ،يجب االفصاح عن رسوم
اإلدارة المحتسبة على الصندوق نفسة والصناديق التي يستثمر فيها الصندوق
اليوجد

أي معلومة أخرى من شأنها أن تمكن مالكي الوحدات من اتخاذ قرار مدروس ومبني على
معلومات اكفية بشأن أنشطة الصندوق خالل الفترة
اليوجد

بيان حول العموالت الخاصة التي حصل عليها مدير الصندوق خالل الفترة ،مبين ًا بشلك واضح
ماهيتها وطريقة االستفادة منها
ال توجد أي عموالت خاصة حصل عليها مدير الصندوق خالل الفترة

أي معلومات أخرى أوجبت الالئحة تضمينها بهذا التقرير
اليوجد

صندوق صائب للمتاجرة بالسلع
القوائم المالية
يرجى الرجوع إلى القوائم المالية المرفقة في هذا التقرير والتي تم إعدادها وفقاً للمعايير المحاسبية
المتعارف عليها بالمملكة العربية السعودية والئحة الصناديق االستثمارية الصادرة عن هيئة السوق المالية
وشروط وأحاكم الصندوق ومذكرة المعلومات.
القوائم المالية متوفرة على:
موقع اإلستثمار اكبيتال
www.icap.com.sa
موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول)
www.tadawul.com.sa

إخالء مسؤولية
اإلستثمارات عرضة لعدد من المخاطر المرتبطة باإلستثمار في األسواق المالية و على المستثمرين أن يدركوا أن قيمة اإلستثمار يمكن أن
دليال على االداء في المستقبل ،كما أن المستثمر يمكن أن يسترد مبلغا أقل
تقل أو ترتفع في أي وقت وأن األداء السابق ليس بالضرورة
ً
من المبلغ الذي استثمره  .أن التغير في أسعار العمالت يمكن أن يؤدي إلى تأثير سلبي على قيمة أو سعر أو دخل الورقة المالية.إضافة
لذلك أن قيمة الورقة المالية يمكن أن تتعرض النخفاض مفاجئ وكبير قد يؤدي لخسارة تساوي المبلغ المستثمر و قد ال تقتصر على
أصال وأنه قد يضطر إلى دفع المزيد .قد يكون هناك خصم رسوم ومصاريف في تاريخ االستثمار
اكمل المبلغ الذي استثمره أو أودعه ً
األولي أو عند بيع اإلستثمار اضافة الى رسوم االشتراك أو رسوم استرداد مبكر بناءا على شروط وأحاكم الصناديق ،وقد ينطبق في بعض
ً
الحاالت خصم رسوم خاصة باألداء .وفيما يخص صناديق أسواق النقد فإن شراء أي وحدة في هذا النوع من الصناديق يختلف عن إيداع
مبلغ لدى بنك محلي ،وأن مدير الصندوق غير ملزم بقبول طلب استرداد الوحدات بقيمة الطرح ،وأن قيمة الوحدات وإيراداتها ُعرضة
للصعود والهبوط.

قد تكون هذه األوراق المالية غير مالئمة لجميع االشخاص الذين يتلقون االعالن ،لذا على المستثمرين أخذ المشورة المالية ،او القانونية
او الضريبية بشأن اإلستراتيجيات االستثمارية او مدى مالئمة اإلستثمار في هذه األوراق المالية .يرجى الرجوع لشروط وأحاكم الصندوق
لإلطالع على المخاطر الرئيسة لإلستثمار والتى تجدونها من خال موقع الشركة ،باالضافة الى القوائم المالية للصندوق واستثمارات مدير
الصندوق في الصندوق .هذا التقرير أعد من قبل شركة اإلستثمار لألوراق المالية و الوساطة ) اإلستثمار اكبيتال (في مدينة الرياض
جزئيا او بالاكمل بأي شلك او طريقة دون موافقة خطية صريحة من شركة اإلستثمار اكبيتال.
واليجوز إعادة توزيعه او إرسالة اونشره
ً

صندوق صائب للمتاجرة بالسلع
صندوق استثماري مفتوح
(مدار من قبل شركة االستثمار لألوراق المالية والوساطة)
القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م
مع
تقرير مراجع الحسابات المستقل لمالكي الوحدات

صندوق صائب للمتاجرة بالسلع
صندوق استثماري مفتوح
قائمة المركز المالي األولية المختصرة
كما في  30يونيو 2020م

(مبالغ بالريال السعودي)

إيضاحات

 30يونيو
2020م
(غير مراجعة)

 31ديسمبر
2019م
(مراجعة)

الموجودات

8
9
10
11

نقد وما في حكمه
ودائع سوق المال
موجودات أخرى
استثمارات
إجمالي الموجودات

57,437,031
175,949,005
412,932
416,207,757
650,106,725

121,656,778
457,491,638
107,505
207,513,881
786,769,802

المطلوبات

13

291,263
108,354
6,078,955
6,478,572

388,933
140,684
6,078,955
6,608,572

أتعاب إدارة مستحقة
مصروفات مستحقة
مخصص مخاطر
إجمالي المطلوبات
صافي الموجودات (حقوق الملكية) العائدة لمالكي الوحدات

643,628,153

780,161,230

وحدات مصدرة (بالعدد)

45,555,348

55,661,095

صافي الموجودات (حقوق الملكية) العائدة لكل وحدة -صافي
قيمة الموجودات وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي (بالريال
السعودي)

19
14,13

14.02

صافي الموجودات (حقوق الملكية) العائدة لكل وحدة -
صافي قيمة موجودات التعامل (بالريال السعودي)

19

14.14

14.03

15

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  22جزءا ً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية المختصرة.
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صندوق صائب للمتاجرة بالسلع
صندوق استثماري مفتوح
قائمة الدخل الشامل األولية المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م

(مبالغ بالريال السعودي)

إيضاحات

لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
2019م
2020م

اإليرادات
دخل العمولة الخاصة
ربح من استثمارات ،صافي
إجمالي الربح

12

5,263,238
2,844,384
8,107,622

10,132,020
1,839,887
11,971,907

المصروفات

13

()1,796,875
()149,180
55,341
()293,603
()2,184,317

()1,956,269
()148,767
100
()165,947
()2,270,883

أتعاب إدارة
أتعاب الحفظ
رد الخسائر االئتمانية المتوقعة
مصروفات أخرى
إجمالي المصروفات
صافي ربح الفترة

5,923,305

9,701,024

الدخل الشامل اآلخر للفترة

--

--

إجمالي الدخل الشامل للفترة

5,923,305

9,701,024

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  22جزءا ً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية المختصرة.
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صندوق صائب للمتاجرة بالسلع
صندوق استثماري مفتوح
قائمة التغيرات في صافي الموجودات (حقوق الملكية) العائدة لمالكي الوحدات األولية المختصرة (غير
مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م

(مبالغ بالريال السعودي)

لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
2019م
2020م
صافي قيمة الموجودات (حقوق الملكية) العائدة لمالكي الوحدات في بداية
الفترة

780,161,230

706,415,110

إجمالي الدخل الشامل للفترة

5,923,305

9,701,024

اشتراكات واستردادات من قبل مالكي الوحدات:
إصدار وحدات خالل الفترة
استرداد وحدات خالل الفترة
صافي استردادات  /اشتراكات مالكي الوحدات

90,548,030
()233,004,412
()142,456,382

343,578,613
()131,881,706
211,696,907

صافي الموجودات (حقوق الملكية) العائدة لمالكي الوحدات في نهاية الفترة

643,628,153

927,813,041

معامالت الوحدات (بالعدد)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
2019م
2020م
الوحدات في بداية الفترة

55,661,095

51,600,573

وحدات مصدرة خالل الفترة
وحدات مستردة خالل الفترة
صافي (النقص)/الزيادة في الوحدات

6,446,431
()16,552,178
()10,105,747

24,904,549
()9,573,492
15,331,057

الوحدات في نهاية الفترة

45,555,348

66,931,630

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  22جزءا ً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية المختصرة.
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صندوق صائب للمتاجرة بالسلع
صندوق استثماري مفتوح
قائمة التدفقات النقدية األولية المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م

(مبالغ بالريال السعودي)

إيضاحات
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
صافي ربح الفترة

2020م

لفترة الستة أشهر
المنتهية في  30يونيو
2019م

5,923,305

9,701,024

()2,844,384
()55,341
3,023,580

()1,839,887
()100
7,861,037

()206,020,453
281,667,219
()303,711
()97,670
()32,330
78,236,635

()172,988,793
()55,647,159
()17
51,794
()20,353
()220,743,491

تسويات لـ:
ربح من استثمارات ،صافي
عكس الخسائر االئتمانية المتوقعة

14

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
الزيادة في االستثمارات
النقص ( /الزيادة) في ودائع سوق المال
زيادة في موجودات أخرى
(نقص)/زيادة في أتعاب إدارة مستحقة
النقص في المصروفات المستحقة
صافي النقد الناتج من(/المستخدم في) األنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
المتحصل من إصدار وحدات
المدفوع السترداد الوحدات
صافي النقد (المستخدم في)/الناتج من األنشطة التمويلية

90,548,030
()233,004,412
()142,456,382

343,578,613
()131,881,706
211,696,907

صافي النقص في النقد وما في حكمه

()64,219,747

()9,046,584

نقد وما في حكمه في بداية الفترة

8

121,656,778

117,303,015

نقد وما في حكمه في نهاية الفترة

8

57,437,031

108,256,431

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  22جزءا ً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية المختصرة.
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صندوق صائب للمتاجرة بالسلع
صندوق استثماري مفتوح
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م

(مبالغ بالريال السعودي)

.1

عام
صندوق صائب للمتاجرة بالسلع ("الصندوق") هو صندوق استثماري مفتوح ،أنشئ بموجب اتفاقية بين شركة
االستثمار لألوراق المالية والوساطة ("مدير الصندوق" أو "شركة االستثمار كابيتال") ،الشركة التابعة المملوكة
بالكامل للبنك السعودي لالستثمار ("البنك") والمستثمرين فيه ("مالكي الوحدات") .وقد بدأ الصندوق نشاطه في 30
يونيو 2003م.
الصندوق مصمم للحفاظ على رأس المال والسيولة العالية من خالل االستثمار في الموجودات المتوافقة مع أحكام
الشريعة اإلسالمية .يعاد استثمار كل الدخل في الصندوق وينعكس ذلك على سعر الوحدة.
شركة االستثمار كابيتال هي مدير وأمين الحفظ ووسيط الصندوق .وفقا ً للتغيرات في شروط وأحكام الصندوق بتاريخ
 12رجب 1439هـ (الموافق  29مارس 2019م) ،تم تعيين شركة الرياض المالية ("الرياض المالية") كأمين حفظ
للصندوق.
وفيما يتعلق بالتعامل مع حاملي الوحدات ،يعتبر مدير الصندوق أن الصندوق وحدة محاسبية مستقلة .وبنا ًء على ذلك،
يقوم مدير الصندوق بإعداد قوائم مالية أولية مختصرة منفصلة للصندوق.

.2

اللوائح النظامية
يخضع الصندوق لالئحة صناديق االستثمار ("الالئحة") الصادرة عن هيئة السوق المالية بتاريخ  3ذو الحجة 1427
هـ (الموافق  24ديسمبر 2006م) والتعديالت الالحقة لها (" الالئحة المعدلة ") بتاريخ  16شعبان  1437هـ (الموافق
 23مايو 2016م) ،والتي تفصل متطلبات جميع الصناديق داخل المملكة العربية السعودية .أصبحت الالئحة المعدلة
سارية بتاريخ  6صفر  1438هـ (الموافق  6نوفمبر 2016م).

.3

األساس المحاسبي
تم إعداد هذه القوائم المالية األولية المختصرة وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي " 34التقرير المالي األولي" المعتمد في
المملكة العربية السعودية ولتتماشى مع األحكام المطبقة للوائح صناديق االستثمار الصادرة من هيئة السوق المالية
وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات.ال تتضمن هذه القوائم المالية األولية المختصرة كافة المعلومات
واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية ويجب أن تتم قراءتها جنبا ً إلى جنب مع القوائم المالية المراجعة
السنوية للصندوق للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م.

.4

أسس القياس
تم إعداد هذه القوائم المالية األولية المختصرة وفقا ً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء قياس االستثمارات بالقيمة العادلة
من خالل الربح أو الخسارة المدرجة بالقيمة العادلة باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي ومبدأ االستمرارية.
ليس لدى الصندوق دورة تشغيل محددة بوضوح وبالتالي ال يعرض موجودات ومطلوبات متداولة وغير متداولة بشكل
منفصل في قائمة المركز المالي .بدال من ذلك يتم عرض الموجودات والمطلوبات بترتيب درجة سيولتها.

.5

عملة العرض والنشاط
يتم عرض هذه القوائم المالية األولية المختصرة بالريال السعودي الذي يمثل عملة النشاط للصندوق .تم تقريب جميع
المعلومات المالية المعروضة ألقرب لاير سعودي.

6

صندوق صائب للمتاجرة بالسلع
صندوق استثماري مفتوح
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م

(مبالغ بالريال السعودي)

.6

استخدام األحكام والتقديرات
عند إعداد هذه القوائم المالية األولية المختصرة قامت اإلدارة باستخدام األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر
في تطبيق السياسات المحاسبية وعلى المبالغ المبينة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات .قد تختلف
النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.
تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها على أساس مستمر .يتم إثبات التعديالت على التقديرات بأثر الحق.
وفيما يلي أهم المجاالت التي قامت فيها اإلدارة باستخدام التقديرات أو االفتراضات أو مارست فيها حكمها:

قياس مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة

إن قياس مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة يتطلب استخدام نماذج معقدة
وافتراضات مهمة بشأن الظروف االقتصادية المستقبلية والسلوك االئتماني.
ضا في تطبيق المتطلبات المحاسبية لقياس الخسارة االئتمانية المتوقعة مثل:
يوجد عدد من األحكام الهامة المطلوبة أي ً
•
•
•
•

.7

تحديد ضوابط الزيادة الجوهرية في المخاطر االئتمانية؛
اختيار نماذج وافتراضات مالئمة لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة؛
تحديد العدد والوزن النسبي للسيناريوهات التطلعية لكل نوع من المنتجات/األسواق والخسارة االئتمانية المتوقعة
المتعلقة بها.
تحديد مجموعة من الموجودات المالية المتماثلة ألغراض قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة.

السياسات المحاسبية الهامة
تتماشى السياسات والتقديرات واالفتراضات المحاسبية والمستخدمة عند إعداد هذه القوائم المالية األولية المختصرة
مع تلك المستخدمة عند إعداد القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م.

أ)

المعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة وتفسيرات لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي والتعديالت عليها،
المطبقة بواسطة الصندوق
إن المعايير الجديدة والتعديالت والتغييرات على المعايير الحالية التي صدرت عن مجلس معايير المحاسبة الدولية
سارية المفعول اعتبارا ً من  1يناير 2020م وعليه تم تطبيقها بواسطة الصندوق ،حيثما ينطبق ذلك:
المعيار  /التعديالت

البيان

إطار المفاهيم

تعديالت على ال َمراجع حول إطار المفاهيم في المعايير الدولية
للتقرير المالي

تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 3

تعريف األعمال

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  1و 8

تعريف األهمية النسبية

تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  9تصحيح المؤشر المرجعي لمعدل الفائدة
و  7ومعيار المحاسبة الدولي 39
إن تطبيق المعايير المعدلة والتفسيرات الواجب تطبيقها على الصندوق لم يكن لها أي تأثر جوهري على هذه القوائم
المالية األولية المختصرة.
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صندوق صائب للمتاجرة بالسلع
صندوق استثماري مفتوح
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م

(مبالغ بالريال السعودي)

.7

السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)

ب)

المعايير الصادرة ولكنها غير سارية المفعول بعد
فيما يلي المعايير الصادرة ولكنها غير سارية المفعول بعد وذلك حتى تاريخ القوائم المالية األولية المختصرة .ويعتزم
الصندوق تطبيق هذه المعايير عندما تصبح سارية المفعول.
يسري مفعولها اعتبارا ً من
الفترات التي تبدأ في أو بعد
المعيار/
التاريخ التالي
البيان
التفسير
المعيار الدولي للتقرير المالي 17

عقود التأمين

 1يناير 2021م

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 1

تصنيف المطلوبات كمتداولة
وغير متداولة

 1يناير 2022م

تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي بيع أو مساهمة الموجودات بين
مستثمر ما وشركته الزميلة أو
 10ومعيار المحاسبة الدولي 28
المشروع المشترك

.8

متاح للتطبيق االختياري
(تاريخ سريان مؤجل إلى أجل
غير مسمى)

النقد وما في حكمه
إيضاحات
نقد لدى البنك – حساب جاري
نقد لدى أمين حفظ
ودائع سوق المال

1-8
2-8

 30يونيو
2020م

 31ديسمبر
2019م

6,153,742
11,277,291
40,005,998
57,437,031

6,999,735
4,410,816
110,246,227
121,656,778

 1-8يتم االحتفاظ بهذا الرصيد لدى البنك السعودي لالستثمار ،وهو بنك سعودي محلي ذو درجة ائتمانية استثمارية ،وهو
كذك الشركة األم لمدير الصندوق.
 2-8يتضمن هذا البند الودائع لدى البنوك التجارية ذات حد أدنى لتصنيفات ائتمانية لدرجة االستثمار وذات تاريخ
االستحقاق ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ اإليداع .يتراوح معدل العمولة الخاصة على الودائع بين %1.15 - %1.40
( 31ديسمبر 2019م %3.10 - %2.90 :سنوياً).
 31ديسمبر
 30يونيو
2019م
2020م
إيضاحات
ودائع سوق المال
دخل عمولة خاصة مستحقة
يخصم :مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

.9

14

40,000,000
49,563
()43,565
40,005,998

110,000,000
291,928
()45,701
110,246,227

 30يونيو
2020م

 31ديسمبر
2019م

175,313,189
837,466
()201,650
175,949,005

454,352,144
3,463,594
()324,100
457,491,638

ودائع سوق المال
إيضاحات
1-9

ودائع سوق المال
دخل عمولة خاصة مستحقة
يخصم :مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

14
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صندوق صائب للمتاجرة بالسلع
صندوق استثماري مفتوح
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م

(مبالغ بالريال السعودي)

.9

ودائع سوق المال (يتبع)

 1-9يتضمن هذا البند إيداعات لدى البنوك التجارية ذات حد أدنى لتصنيفات ائتمانية لدرجة االستثمار وذات تاريخ
االستحقاق أكثر من ثالثة أشهر من تاريخ اإليداع .يتراوح معدل العمولة الخاصة على الودائع بين %2.40 - %1.15
( 31ديسمبر 2019م %3.40 - %2.30 :سنوياً).

 .10الموجودات األخرى
إيضاحات
موجودات أخرى
يخصم :مخصص خسائر ائتمانية متوقعة
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 30يونيو
2020م

 31ديسمبر
2019م

415,015
()2,083
412,932

111,304
()3,799
107,505

 .11االستثمارات
إيضاحات
1-11
2-11

القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
التكلفة المطفأة

 30يونيو
2020م

 31ديسمبر
2019م

372,384,027
43,923,730
416,307,757

185,539,643
21,974,238
207,513,881

 1-11تتكون االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة من الوحدات في الصناديق االستثمارية المفتوحة أدناه
كما في تاريخ قائمة المركز المالي:
 30يونيو 2020م
اسم الصندوق
القيمة العادلة
التكلفة
151,073,034
صندوق اإلنماء للسيولة بالريال السعودي 149,735,907
150,545,055
صندوق المبارك للمتاجرة بالريال السعودي 150,000,000
65,218,478
64,646,989
صندوق فالكوم
5,547,460
صندوق األول للمرابحات بالريال السعودي 5,497,113
372,384,027
369,880,009

 31ديسمبر 2019م
القيمة العادلة
التكلفة
135,395,541
133,942,627
--44,646,989
44,030,952
5,497,113
5,310,080
185,539,643
183,283,659

 2-11فيما يلي ملخصا ً باالستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة التي تمثل صكوكا ً صادرة عن المنشآت التالية:

إيضاحات
الشركة السعودية الدولية للبتروكيماويات
مصرف الشارقة اإلسالمي
بنك دبي اإلسالمي
شركة المراعي
دخل عمولة خاصة مستحقة
يخصم :مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة
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 30يونيو
2020م

 31ديسمبر
2019م

5,000,000
3,207,422
16,878,709
18,538,481
43,624,612
446,756
()147,638
43,923,730

5,000,000
-16,885,315
-21,885,315
165,600
()76,677
21,974,238

صندوق صائب للمتاجرة بالسلع
صندوق استثماري مفتوح
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م

(مبالغ بالريال السعودي)

 .12الربح من االستثمارات ،صافي
لفترة الستة أشهر المنتهية في 30
يونيو
2019م
2020م
340,366
2,504,018
2,844,384

أرباح محققة ،صافي
أرباح غير محققة ،صافي

327,221
1,512,666
1,839,887

 .13أتعاب إدارة وأخرى
يقوم الصندوق بدفع أتعاب إدارة إلى مدير الصندوق بنسبة  ٪0.50سنويا ً من قيمة صافي الموجودات للصندوق في
كل يوم تقييم .إضافة لذلك ،فإن المصروفات اإلدارية التي تدفع من قبل مدير الصندوق بالنيابة عن الصندوق يتم
سدادها بواسطة الصندوق ،وتخضع لمصروفات إدارية بنسبة  ٪0.20بحد أقصى من صافي قيمة الموجودات سنوياً.

 .14الخسائر االئتمانية المتوقعة
النقد وما في
حكمه
الرصيد في  31ديسمبر 2019م
(رد)/المحمل خالل الفترة
الرصيد في  30يونيو 2020م

45,701
()2,136
43,565

ودائع سوق
المال

استثمارات

موجودات
أخرى

اإلجمالي

324,100
()122,450
201,650

76,677
70,961
147,638

3,799
()1,716
2,083

450,277
()55,341
394,936

 .15مخصص المخاطر
قام الصندوق بحساب مخصص المخاطر بمعدل سنوي وهو  ٪10من صافي الربح من العمليات في تاريخ كل تقييم
وفقا ً للشروط واألحكام .وبموجب التغيرات في الشروط واألحكام بتاريخ  4ذو القعدة 1438هـ (الموافق  27يوليو
2017م) ،فقد أوقف الصندوق احتساب أي مخصص إضافي كمخصص مخاطر.

 .16المعامالت مع األطراف ذات العالقة
تشتمل األطراف ذات العالقة بالصندوق على مدير الصندوق ومجلس إدارة الصندوق والبنك والصناديق األخرى
المدارة بواسطة مدير الصندوق .يتعامل الصندوق خالل السياق االعتيادي ألنشطته مع أطرافه ذات العالقة.
إضافة إلى المعامالت المفصح عنها في هذه القوائم المالية األولية المختصرة ،فإن المعامالت مع األطراف ذات
العالقة لنهاية الفترة واألرصدة كما في نهاية الفترة الناتجة عن هذه المعامالت هي كما يلي:
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صندوق صائب للمتاجرة بالسلع
صندوق استثماري مفتوح
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م

(مبالغ بالريال السعودي)

 .16المعامالت مع األطراف ذات العالقة (يتبع)
المعامالت مع األطراف ذات العالقة:
الطرف ذو العالقة

طبيعة العالقة

شركة االستثمار كابيتال مدير الصندوق
مجلس إدارة الصندوق

مجلس إدارة الصندوق

طبيعة المعاملة

لفترة الستة أشهر المنتهية في 30
يونيو
2019م
2020م

أتعاب إدارة

1,796,875

1,956,269

مكافآت مجلس إدارة
الصندوق

3,282

3,273

األرصدة مع األطراف ذات العالقة:
الطرف ذو العالقة

أتعاب إدارة مستحقة

291,263

388,933

مكافآت مجلس إدارة
الصندوق مستحقة

3,282

5,300

نقد لدى البنوك -
حساب جاري
ودائع سوق المال

6,153,742

6,999,735

135,810,279

172,187,650

 30يونيو
2020م

 31ديسمبر
2019م

7,700,126

7,700,126

طبيعة العالقة

شركة االستثمار كابيتال مدير الصندوق
مجلس إدارة الصندوق

 30يونيو
2020م

 31ديسمبر
2019م

مجلس إدارة الصندوق

البنك السعودي لالستثمار الشركة األم
لمدير الصندوق

طبيعة األرصدة

الوحدات مع األطراف ذات العالقة:
الطرف ذو العالقة

طبيعة العالقة

البنك السعودي لإلستثمار الشركة األم لمدير
الصندوق

 .17القيمة العادلة لألدوات المالية
قياس القيمة العادلة
يقوم الصندوق بقياس بعض األدوات المالية بالقيمة العادلة في تاريخ كل قائمة مركز مالي .القيمة العادلة هي القيمة
الذي سيتم استالمها مقابل بيع أصل ما أو دفعها مقابل تحويل التزام ما بموجب معاملة منتظمة تتم بين المشاركين في
السوق بتاريخ القياس .يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع األصل أو تحويل االلتزام ستتم إما:
 في السوق الرئيسية لألصل أو االلتزام ،أو في غير السوق الرئيسية ،أي في السوق األكثر مالءمة لألصل أو االلتزام.ً
تفضيال متاحة للصندوق .يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام
يجب أن تكون السوق الرئيسية أو السوق األكثر
باستخدام االفتراضات التي يستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير األصل أو االلتزام على افتراض أن
المشاركين يتصرفون لمصلحتهم االقتصادية.
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صندوق صائب للمتاجرة بالسلع
صندوق استثماري مفتوح
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م

(مبالغ بالريال السعودي)

 .17القيم العادلة لألدوات المالية (يتبع)
يستخدم الصندوق أساليب تقييم مالئمة للظروف والتي يتوفر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة ،مع تحقيق أقصى
استخدام للمدخالت القابلة للمالحظة ذات الصلة وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة .التغيرات في
االفتراضات المتعلقة بهذه العوامل قد تؤثر على القيمة العادلة لألدوات المالية.

نماذج التقييم
تستند القيمة العادلة لألدوات المالية التي يتم تداولها في سوق نشطة على األسعار التي يتم الحصول عليها مباشرة من
أسعار الصرف التي يتم من خاللها تداول األدوات أو من خالل وسيط يقدم األسعار المتداولة غير المعدلة من سوق
نشط ألدوات مماثلة .يقوم الصندوق بتحديد القيم العادلة لكافة األدوات المالية األخرى باستخدام طرق تقييم أخرى.
وبالنسبة لألدوات المالية التي من النادر تداولها وذات شفافية أسعار ضئيلة ،فإن القيمة العادلة تكون أقل موضوعية
وتتطلب درجات متفاوتة من األحكام بنا ًء على السيولة وعدم التأكد من عوامل السوق وافتراضات التسعير والمخاطر
األخرى التي تؤثر على أداة معينة.

التسلسل الهرمي للقيمة العادلة  -األدوات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة
يقيس الصندوق القيم العادلة باستخدام التسلسل الهرمي للقيمة العادلة أدناه والذي يعكس أهمية المدخالت المستخدمة
في إجراء القياس:
المستوى  :1مدخالت متداولة (غير المعدلة) في أسواق نشطة لألدوات المماثلة.
المستوى  :2مدخالت بخالف األسعار المتداولة المدرجة في المستوى  1والتي يمكن مالحظتها بصورة مباشرة
(األسعار) أو بصورة غير مباشرة (مشتقة من األسعار) .تشتمل هذه الفئة على أدوات مقيمة باستخدام :أسعار السوق
المتداولة في األسواق النشطة ألدوات مماثلة ،أو األسعار المتداولة ألدوات مماثلة أو متشابهة في األسواق التي يتم
اعتبارها على أنها أقل من نشطة ،أو طرق تقييم أخرى التي يمكن مالحظة جميع مدخالتها الهامة بصورة مباشرة أو
غير مباشرة من البيانات السوقية.
المستوى  :3مدخالت غير قابلة للمالحظة .تتضمن هذه الفئة كافة األدوات ذات طرق التقييم التي تشتمل على مدخالت
ال تستند على بيانات قابلة للمالحظة ،كما أن المدخالت غير القابلة للمالحظة ذات أثر هام على تقييم األداة .تتضمن
هذه الفئة أدوات تم تقييمها بنا ًء على األسعار المتداولة ألدوات مماثلة والتي تتطلب تعديالت أو افتراضات غير قابلة
للمالحظة الهامة لتعكس الفروقات بين األدوات.
يقوم الصندوق بتقييم سندات األسهم التي يتم تداولها في سوق مالي معتمد بآخر أسعارها المسجلة .بالقدر الذي يتم فيه
تداول سندات األسهم بنشاط وعدم تطبيق تعديالت التقييم ،يتم تصنيفها ضمن المستوى  1من التسلسل الهرمي للقيمة
العادلة؛ وبالتالي تم تصنيف موجودات الصندوق المسجلة بالقيمة العادلة بنا ًء على المستوى  1للتسلسل الهرمي للقيمة
العادلة.
يحلل الجدول التالي األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة في تاريخ التقرير حسب المستوى في التسلسل الهرمي
للقيمة العادلة الذي يتم فيه تصنيف قياس القيمة العادلة .تستند المبالغ على القيم المعترف بها في قائمة المركز المالي.
جميع قياسات القيمة العادلة أدناه متكررة.

التسلسل الهرمي للقيمة العادلة  -األدوات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة (يتبع)
المستوى 1
االستثمارات

--

 30يونيو 2020م
المستوى 3
المستوى 2
417,355,561
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--

اإلجمالي
417,355,561

صندوق صائب للمتاجرة بالسلع
صندوق استثماري مفتوح
إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م

(مبالغ بالريال السعودي)

 .17القيم العادلة لألدوات المالية (يتبع)
المستوى 1
استثمارات

--

 31ديسمبر 2019م
المستوى 3
المستوى 2
207,618,945

--

اإلجمالي
207,618,945

خالل الفترة ،لم يتم أي تحويل في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة.
يتم قياس األدوات المالية األخرى مثل النقد وما في حكمه وودائع سوق المال واالستثمارات بالتكلفة المطفأة
والمصروفات المستحقة بالتكلفة المطفأة وتقارب قيمها الدفترية قيمتها العادلة بشكل معقول.

 .18آخر يوم تقييم
إن آخر يوم تقييم للفترة كان في  30يونيو 2020م (2019م 31 :ديسمبر 2019م).

 .19صافي قيمة الموجودات
اعتمدت هيئة السوق المالية في تعميمها بتاريخ  10ربيع اآلخر 1439هـ (الموافق  28ديسمبر 2017م) منهج صافي
قيمة الموجودات الثنائي لصناديق االستثمار .وفقا ً للتعميم ،سيتم تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  9ألغراض
المحاسبة والتقرير ولن يتأثر صافي قيمة موجودات التعامل حتى إشعار آخر.
كما في  30يونيو 2020م ،بلغت صافي قيمة الموجودات لكل وحدة مع األخذ باالعتبار تأثير المعيار الدولي للتقرير
المالي  9مبلغ  14.13لاير سعودي وبلغت صافي قيمة موجودات التعامل لكل وحدة مبلغ  14.14لاير سعودي.
راجع التسوية أدناه:
 30يونيو 2020م
صافي قيمة
صافي الموجودات
الموجودات
العائدة لمالكي
العائدة لكل وحدة
الوحدات
صافي الموجودات وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي
أثر الخسائر االئتمانية المتوقعة وفقا ً المعيار الدولي للتقرير المالي 9
صافي موجودات التعامل

643,628,153
394,936
644,023,089

14.13
0.01
14.14

 31ديسمبر 2019م
صافي قيمة
صافي الموجودات
الموجودات
العائدة لمالكي
العائدة لكل وحدة
الوحدات
صافي الموجودات وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي
أثر الخسائر االئتمانية المتوقعة وفقا ً المعيار الدولي للتقرير المالي 9
صافي موجودات التعامل

780,161,230
450,277
780,611,507

14.02
0.01
14.03

 .20األحداث بعد نهاية فترة التقرير
ال توجد أحداث الحقة لتاريخ قائمة المركز المالي تتطلب تعديالت أو إفصاح في القوائم المالية األولية المختصرة أو
اإليضاحات المرفقة.
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 .21جائحة كوفيد19-
تم تأكيد وجود فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-في أوائل عام 2020م وقد انتشر على مستوى العالم بما في ذلك
المملكة العربية السعودية ،مما تسبب في تعطل األعمال والنشاط االقتصادي .أثرت جائحة كوفيد 19-بشكل كبير على
أسواق رأس المال في جميع أنحاء العالم حتى اآلن وقد تستمر في التأثير في األشهر القادمة من عام 2020م ،حيث
ونظرا ألن الوضع غير مستقر وسريع التطور ،فإن مدير الصندوق ال
من المحتمل أن تؤثر على أداء الصندوق.
ً
يعتبر أنه من الممكن تقديم تقدير كمي للتأثير المحتمل لتفشي هذا الفيروس على الصندوق للفترات القادمة .يتم األخذ
في االعتبار مدى تأثير هذا التفشي على القوائم المالية للصندوق في القوائم المالية األولية المختصرة للصندوق للفترة
المنتهية في  30يونيو 2020م.

 .22اعتماد القوائم المالية األولية المختصرة
تم اعتماد هذه القوائم المالية األولية المختصرة لإلصدار من قبل مدير الصندوق في  20ذو الحجة 1441هـ (الموافق
 10أغسطس 2020م).
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