صندوق صائب للمتاجرة بالسلع
(مدار من قبل شركة االستثمار لألوراق المالية والوساطة)
القوائم المالية األولية (غير مراجعة)
 30يونيو 2017

صندوق صائب للمتاجرة بالسلع
قائمة المركز المالي األولية
كما في  30يونيو 2017
 30يونيو
2017
(غير مراجعة)
ايضاح لاير سعودي

 31ديسمبر
2016
(مراجعة)
لاير سعودي

 30يونيو
2016
(غير مراجعة)
لاير سعودي

الموجودات
أرصدة لدى البنوك
إيداعات األسوا المالية
إستثمارات مقتناه حتى تاريخ االستحقا
استثمارات تجارية
إيرادات مستحقة
مدينون آخرون

4
5
6

40.748.165
731.844.046
17.113.809
258.433.845
5.722.291
106.891

20.798.690
396.819.578
29.266.509
55.916.111
5.298.346
104.980

7.988.185
349.957.224
145.961.590
45.134.963
4.217.622
200.044

─────────

─────────

─────────

508.204.214 1.053.969.047

553.459.628

─────────

─────────

─────────

المطلوبات
بدل مخاطر
مصاريف مستحقة الدفع

صافي الموجودات
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5.952.418
263.251

5.118.164
300.751

4.437.702
1.053.239

─────────

─────────

─────────

6.215.669

5.418.915

5.490.941

─────────

─────────

─────────

502.785.299 1.047.753.378

547.968.687

═════════

═════════

═════════

الوحدات المصدرة
قيمة الوحدة

78.533.860

38.023.572

41.913.180

═════════

═════════

═════════

 13.34لاير سعودي  13.22لاير سعودي  13.07لاير سعودي
═════════

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  10جزءاً من ذذ القوائم المالية األولية.
2

═════════

═════════

صندوق صائب للمتاجرة بالسلع
قائمة العمليات األولية
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2017

ايضاح

2017
(غير مراجعة)
لاير سعودي

2016
(غير مراجعة)
لاير سعودي

دخل اإلستثمار
دخل عمولة خاصة
دخل متاجرة

7

المصاريف
أتعاب إدارة
بدل مخاطر
أتعاب خدمة
مصاريف أخرى

8
8
8

صافي دخل العمليات

10

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  10جزءاً من ذذ القوائم المالية األولية.
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8.332.156
2.177.792
───────
10.509.948
───────

6.181.064
387.450
───────
6.568.514
────────

()2.134.336
()834.254
()16.852
()41.804
───────
()3.027.246
───────
7.482.702

()1.756.496
()467.409
()21.160
()158.771
────────
()2.403.836
────────
4.164.678

════════

═══════

صندوق صائب للمتاجرة بالسلع
قائمة التدفقات النقدية األولية
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2017
2017
(غير مراجعة)
لاير سعودي

2016
(غير مراجعة)
لاير سعودي

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

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
إيداعات األسوا المالية
إستثمارات مقتناه حتى تاريخ اإلستحقا
استثمارات تجارية
إيرادات مستحقة
مدينون آخرون
بدل مخاطر
مصاريف مستحقة الدفع
صافي النقدية (المستخدمة في) من النشاطات التشغيلية
النشاطات التمويلية
متحصالت من الوحدات المباعة
قيمة الوحدات المستردة
صافي النقدية من (المستخدمة في) النشاطات التمويلية
الزيادة (النقص) في الرصيد لدى البنك
الرصيد لدى البنك في بداية الفترة
الرصيد لدى البنك في نهاية الفترة
التدفقات النقدية التشغيلية من دخل العمولة الخاصة
دخل عمولة خاصة مستلمة

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  10جزءاً من ذذ القوائم المالية األولية.
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7.482.702

4.164.678

()1.887.438
────────
5.595.264

()250.295
────────
3.914.383

()335.024.468
12.152.700
()200.630.296
()423.945
()1.911
834.254
()37.500
────────
()517.535.902
────────

298.534.087
55.816.750
()43.503.574
1.353.521
7.290
467.410
187.563
────────
316.777.430
────────

812.882.456
()275.397.079
────────
537.485.377
────────
19.949.475

118.974.647
()449.976.221
────────
()331.001.573
────────
()14.224.143

20.798.690
────────
40.748.165
══════════

22.212.328
────────
7.988.185
══════════

7.908.211
═════════

7.534.585
═════════

صندوق صائب للمتاجرة بالسلع
قائمة التغيرات في صافي الموجودات األولية
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2017

صافي قيمة الموجودات في بداية الفترة
التغيرات من العمليات:
صافي دخل العمليات

2017
(غير مراجعة)
لاير سعودي

2016
(غير مراجعة)
لاير سعودي

─────────

─────────

502.785.299

874.805.582

──────────

──────────

7.482.702

4.164.678

──────────

──────────

التغيرات من معامالت الوحدات:
متحصالت من الوحدات المباعة
قيمة الوحدات المستردة
صافي التغير من معامالت الوحدات
صافي قيمة الموجودات في نهاية الفترة

812.882.456
()275.397.079

118.974.647
()449.976.221

──────────

──────────

537.485.377

()331.001.573

──────────

──────────

1.047.753.378

547.968.687

═════════

═════════

معامالت الوحدات
فيما يلي ملخصا ً لمعامالت الوحدات للفترة المنتهية في  30يونيو:

الوحدات في بداية الفترة
وحدات مباعة
وحدات مستردة
صافي الزيادة (النقص) في الوحدات
الوحدات في نهاية الفترة

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  10جزءاً من ذذ القوائم المالية األولية.
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2017
(غير مراجعة)
وحدات

2016
(غير مراجعة)
وحدات

─────────

─────────

38.023.572

67.337.345

─────────

─────────

61.213.147
()20.702.859

9.135.995
()34.560.160

─────────

─────────

40.510.288

()25.424.166

─────────

─────────

78.533.860

41.913.180

═════════

═════════

صندوق صائب للمتاجرة بالسلع
إيضاحات حول القوائم المالية األولية
 30يونيو 2017
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عـام
صندو صائب للمتاجرة بالسلع (الصندو ) هو صندو إستثمار تجاري غير محدد المدة ،أنشئ بموجب إتفا بين مدير
الصندو والمستثمرين فيه (مالكي الوحدات) .بدأ الصندو عملياته في  30يونيو .2003
الصندو مصمم للحفاظ على رأس المال والسيولة العالية من خالل االستثمار في الموجودات المتوافقة مع أحكام الشريعة
اإلسالمية .يعاد إستثمار كامل الدخل في الصندو  ،ويدرج في سعر الوحدة.
شركة االستثمار لألورا المالية والوساطة (االستثمار كابيتال) ،وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للبنك السعودي لإلستثمار
(البنك) .كما تعمل االستثمار كابيتال مديراً ووسيطا ً وأمينا ً للصندو .
تمسك دفاتر وسجالت الصندو باللاير السعودي.
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اللوائح النظامية
يخضع الصندوق لالئحة صناديق االستثمار (الالئحة) الصادرة من قبل ذيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية بتاريخ
 3ذو الحجة 1427ذـ (الموافق  24ديسمبر  ،)2006كما يخضع انتباراً من  6صفر 1438ذـ (الموافق  6نوفمبر )2016
لالئحة صناديق االستثمار الجديدة الصادرة من قبل ذيئة السوق المالية بتاريخ  16شعبان 1437ذـ (الموافق  23مايو )2016
والتي تنص نلى األمور التي يتعين نلى جميع الصناديق االستثمارية العاملة في المملكة العربية السعودية اتبانها.
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السياسات المحاسبية الهامة
أعدت هذه القوائم المالية األولية طبقا ً لمعيار التقارير المالية األولية الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
السياسات المحاسبية الهامة المتبعة في إعداد هذه التقارير المالية األولية متوافقة مع تلك المستخدمة والتي أفصح عنها في
التقارير المالية السنوية للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2016وهي على النحو التالي:
العرف المحاسبي
ً
تظهر القوائم المالية األولية وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية المعدله لتشتمل على قياس االستثمارات التجارية بالقيمة العادلة.
إثبات اإليرادات
يتم إثبات دخل العمولة الخاصة على أساس العائد الفعلي.
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 اثبات االيرادات األخرى عند تحققها.
تقويم اإلستثمارات
تظهر إيداعات األسوا المالية بالتكلفة.
تقوم استثمارات األسهم المشتراه ألغراض المتاجرة بالسعر السائد في السو بتاريخ قائمة المركز المالي .تقوم االستثمارات
في الصنادي االستثمارية على أساس صافي قيمة الموجودات المعلن عنه من قبل مدير الصندو  .تقيد االستثمارات المشتراه
بنية االحتفاظ بها حتى تاريخ االستحقا بالتكلفه(المعدلة بالعالوة أو الخصم عل أساس العائد الفعلي)،ناقصا ً اإلنخفاض الدائم
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 األولية المرفقة.
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صندوق صائب للمتاجرة بالسلع
إيضاحات حول القوائم المالية األولية  -تتمة
 30يونيو 2016
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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 بتاريخ قائمة المركز المالي بأسعار التحويل السائدة في ذلك
التاريخ .تدرج األرباح والخسائر الناتجة عن التحويل في قائمة العمليات األولية.
النقدية وشبه النقدية
ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية ،تتكون النقدية وشبه النقدية من األرصدة لدى البنوك وإيداعات األسوا المالية وفترة
استحقاقها األصلية ثالثة أشهر أو أقل.

–4

إيداعات األسواق المالية
فيما يلي تلخيص لمكونات ايداعات أسوا المال في آخر يوم تقويم من الفترة:
 31ديسمبر
 30يونيو
2016
2017
(مراجعة)
(غير مراجعة)
لاير سعودي
لاير سعودي
إيداعات مرابحة لدى بنوك أخرى
إيداعات تمويل سيارات بالمرابحة لدى البنك

─────────

─────────

─────────

═════════

═════════

731.252.216
591.830
731.844.046

396.819.578

═════════
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─────────

─────────

396.184.043
635.535

─────────

 30يونيو
2016
(غير مراجعة)
لاير سعودي

349.184.043
773.181
349.957.224

اإلستثمارات المقتناه حتى تاريخ اإلستحقاق
 30يونيو
2016
(غير مراجعة)
لاير سعودي
صكوك:
البنك األول (سابقاً :البنك السعودي الهولندي
سبيكم
الشركة السعودية للكهرباء
جولدمان ساكس
البنك السعودي البريطاني
بنك الشارقة اإلسالمي
قطر لالتصاالت
إنمار

─────────

12.113.809
5.000.000
─────────
17.113.809
═════════
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 31ديسمبر
2016
(مراجعة)
لاير سعودي

─────────

12.113.809
5.000.000
12.152.700
─────────
29.266.509
═════════

 30يونيو
2017
(غير مراجعة)
لاير سعودي

─────────

12.113.809
5.000.000
56.951.250
33.806.484
12.152.700
9.390.000
8.812.973
7.734.374
─────────
145.961.590
═════════

صندوق صائب للمتاجرة بالسلع
إيضاحات حول القوائم المالية األولية  -تتمة
 30يونيو 2016
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اإلستثمارات التجارية
التكلفة
لاير سعودي

 30يونيو ( 2017غير مراجعة)
استثمارات الصناديق المشتركة:
صندو السنبلة باللاير السعودي
صندو القوافل لتجارة السلع
صندو الراجحي للسلع
صندو فالكوم
صندو مرابحات األول كابيتال باللاير السعودي

القيمة السوقية
لاير سعودي

 %من القيمة
السوقية

─────────

─────────

─────────

108.132.208
60.064.663
46.630.850
31.043.312
9.800.000

109.109.814
60.501.632
46.979.554
31.784.956
10.057.890

42.22
23.41
18.18
12.30
3.89

255.671.033

258.433.845

100.00

───────────
═════════

───────────
═══════════

──────
═════

 31ديسمبر ( 2016مراجعة)
استثمارات الصناديق المشتركة:
صندو فالكوم
صندو السنبلة باللاير السعودي
صندو القوافل لتجارة السلع
صندو مرابحات األول كابيتال باللاير السعودي

20.037.726
15.203.011
10.000.000
9.800.000

───────────

───────────

─────────

═══════════

═══════════

══════════

55.040.737
التكلفة
لاير سعودي

 30يونيو ( 2016غير مراجعة)
استثمارات الصنادي المشتركة:
صندو فالكوم للمرابحة باللاير السعودي
صندو السنبلة باللاير السعودي
صندو مرابحات األول كابيتال باللاير السعودي

55.916.111
القيمة السوقية
لاير سعودي

100.00

 %من القيمة
السوقية

─────────

─────────

─────────

20.037.726
15.051.575
9.800.000

20.183.366
15.096.908
9.854.689

44.72
33.45
21.83

───────────

───────────

──────

═════════

═══════════

═════

44.889.301
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20.477.707
15.441.384
10.011.863
9.985.157

36.62
27.61
17.91
17.86

45.134.963

100.00

دخل المتاجرة ،صافي
للستة أشهر المنتهية في  30يونيو
2016
2017
(غير مراجعة)
(غير مراجعة)
لاير سعودي
لاير سعودي
الحركة في األرباح غير المحققة
أرباح محققة

─────────

────────

──────────

─────────

════════

═══════

1.887.438
290.354
2.177.792
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250.295
137.155
387.450

صندوق صائب للمتاجرة بالسلع
إيضاحات حول القوائم المالية األولية ( تتمة )
 30يونيو 2016
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المعامالت مع الجهات ذات العالقة
ً
كان الصندوق يدفع أتعاب إدارة بواقع  %0.50سنويا من صافي قيمة الموجودات في كل يوم تقويم .تمثل أتعاب اإلدارة
الظاذرة في قائمة العمليات األتعاب المحملة من قبل مدير الصندوق خالل السنة.
ً
نيابة ننه وبحد أقصى قدر %0.20
إضافة إلى ذلك ،تسترد من الصندوق المصاريف اإلدارية التي يدفعها مدير الصندوق
من صافي قيمة موجودات الصندوق لكل سنة.
في كل يوم تقويم ،يدفع الصندوق للبنك مصاريف خدمات بواقع  %5.5سنويا ً من إيدانات تمويل السيارات بالمرابحة لدى
الصندوق.
يقوم الصندوق باحتساب بدل مخاطر بمعدل سنوي قدر  %10من صافي دخل العمليات في كل يوم تقويم .يتعلق بدل المخاطر
بمخاطر االئتمان المتعلقة بموجودات الصندوق .يمثل بدل المخاطر الظاذر في قائمة العمليات البدل المحمل خالل الفترة.
إن البنك السعودي لالستثمار ذو البنك الذي يتعامل معه الصندوق.
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آخر يوم للتقويم
كان آخر يوم تقويم للفترة يواف  30يونيو  30 :2016 ( 2017يونيو .) 2016
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نتائج العمليات
إن نتائج الفترة األولية قد ال تكون مؤشراً لنتائج السنوية للعمليات.

9

