
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 صندوق صائب للمتاجرة بالسلع

 صندوق استثماري مفتوح
لألوراق المالیة والوساطة)  (مدار من قبل شركة االستثمار 

 
 )ةمدققالقوائم المالیة األولیة المختصرة (غیر 

 م۲۰۲۱یونیو    ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  
 مع

 الحسابات المستقل لمالكي الوحداتتقریر مراجع 
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 صندوق صائب للمتاجرة بالسلع
 صندوق استثماري مفتوح

 قائمة المركز المالي األولیة المختصرة
 م۲۰۲۱یونیو   ۳۰كما في  

 (مبالغ بالریال السعودي)
 

 
 إیضاحات

 یونیو  ۳۰
  م۲۰۲۱

دیسمبر   ۳۱
 م۲۰۲۰

 )مدققة(  )مدققة(غیر   
 الموجودات

  
    

 ۲۳۳٬۰۱٦٬۲۹٤  ٤۳٬۱٦۰٬۲۸۸ ۹ نقد وما في حكمھ
 ۲۷۳٬۸٦۰  ۲۳۹٬۸٦۰ ۱۰ ودائع سوق المال
 ۱۱۰٬۷۱۳  - ۱۱ موجودات أخرى

 ۱٬۰۹۷٬۸۲۹٬٥۸۹  ۹۸۰٬۷۰٥٬۲۸٤ ۱۲ استثمارات
 ۱٬۳۳۱٬۲۳۰٬٤٥٦  ۱٬۰۲٤٬۱۰٥٬٤۳۲  إجمالي الموجودات

     
 المطلوبات

  
 

   
 ٦٤٤٬۲۸۰  ٥۰۳٬۰۱٦ ۱٤٬۱۷ مستحقةأتعاب إدارة 

 ۱٦٦٬٦۱٥  ۱٤٤٬٥۲۹  مصروفات مستحقة
 ٦٬۰۷۸٬۹٥٥  ٦٬۰۷۸٬۹٥٥ ۱٦ مخصص مخاطر

 ٦٬۸۸۹٬۸٥۰  ٦٬۷۲٦٬٥۰۰  إجمالي المطلوبات
     

 ۱٬۳۲٤٬۳٤۰٬٦۰٦  ۱٬۰۱۷٬۳۷۸٬۹۳۲ صافي الموجودات (حقوق الملكیة) العائدة لمالكي الوحدات
     

 ۹۳٬۳٦۲٬۰۱۰  ۷۱٬٥۱٦٬۰٥٤  (بالعدد)وحدات مصدرة 
     

صافي   -صافي الموجودات (حقوق الملكیة) العائدة لكل وحدة
قیمة الموجودات وفقاً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي  

 )(بالریال السعودي
۲۱ ۱٤٫۲۲  ۱٤٫۱۸ 

     
  -صافي الموجودات (حقوق الملكیة) العائدة لكل وحدة 

 ۱٤٫۱۹  ۱٤٫۲۳ ۲۱ صافي قیمة موجودات التعامل (بالریال السعودي)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة.  ۲۳إلى  ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من  
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 صندوق صائب للمتاجرة بالسلع
 صندوق استثماري مفتوح

  )دققة األولیة المختصرة (غیر م قائمة الدخل الشامل 
 م۲۰۲۱یونیو   ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  

 (مبالغ بالریال السعودي)
 

 یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في    
 م۲۰۲۰  م۱۲۰۲ إیضاحات 

 اإلیرادات
  

 
   

 ٥٬۲٦۳٬۲۳۸  ۱٬۲۸۲٬۱۹٦  دخل العمولة الخاصة
 ۲٬۸٤٤٬۳۸٤  ٥٬٤۱۹٬٥۷٥ ۱۳ ربح من استثمارات، صافي

 ۸٬۱۰۷٬٦۲۲  ۷۰۱٬۷۷۱٦,  إجمالي الربح
     

 المصروفات
  

 
   

 (۱٬۷۹٦٬۸۷٥)  (۲٬٦۳۳٬۷۲۹) ۱٤٬۱۷ أتعاب إدارة
 (۱٤۹٬۱۸۰)  (۱٦٤٬۳۱٥)  أتعاب الحفظ

 ٥٥٬۳٤۱  (۲۲۳٬۹۲۲) ۱٥ الخسائر االئتمانیة المتوقعة رد /) مكون(
 (۲۹۳٬٦۰۳)  (٥٦٦٬۰٥۰)  مصروفات أخرى

 (۲٬۱۸٤٬۳۱۷)  (۳٬٥۸۸٬۰۱٦)  إجمالي المصروفات
     

 ٥٬۹۲۳٬۳۰٥  ۳٬۱۱۳٬۷٥٥  صافي ربح الفترة
     

 --  --  الدخل الشامل اآلخر للفترة
     

 ٥٬۹۲۳٬۳۰٥  ۳٬۱۱۳٬۷٥٥  إجمالي الدخل الشامل للفترة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة.  ۲۳إلى  ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من  
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 صندوق صائب للمتاجرة بالسلع
 صندوق استثماري مفتوح

المختصرة   األولیة  الملكیة) العائدة لمالكي الوحدات  (حقوق  الموجودات  في صافي   )دققة(غیر مقائمة التغیرات 
 م۲۰۲۱یونیو   ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  

 (مبالغ بالریال السعودي)
 

 یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في   
 م۲۰۲۰  م۱۲۰۲ 
    

الموجودات (حقوق الملكیة) العائدة لمالكي الوحدات في بدایة  صافي قیمة  
 ۷۸۰٬۱٦۱٬۲۳۰  ۱٬۳۲٤٬۳٤۰٬٦۰٦ الفترة

    
 ٥٬۹۲۳٬۳۰٥  ۳٬۱۱۳٬۷٥٥ إجمالي الدخل الشامل للفترة

    
    اشتراكات واستردادات من قبل مالكي الوحدات:

 ۹۰٬٥٤۸٬۰۳۰  ۳٤۰٬٥۳۳٬۲۷۳ إصدار وحدات خالل الفترة
 (۲۳۳٬۰۰٤٬٤۱۲)  (٦٥۰٬٦۰۸٬۷۰۲) استرداد وحدات خالل الفترة

 (۱٤۲٬٤٥٦٬۳۸۲)  (۳۱۰٬۰۷٥٬٤۲۹) صافي استردادات / اشتراكات مالكي الوحدات
    

صافي الموجودات (حقوق الملكیة) العائدة لمالكي الوحدات في نھایة 
 ٦٤۳٬٦۲۸٬۱٥۳  ۱٬۰۱۷٬۳۷۸٬۹۳۲ الفترة

 
 

 (بالعدد)  معامالت الوحدات
 

 یونیو  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في   
     م۲۰۲۰  م۱۲۰۲ 

 ٥٥٬٦٦۱٬۰۹٥  ۹۳٬۳٦۲٬۰۱۰ الوحدات في بدایة الفترة
    

 ٦٬٤٤٦٬٤۳۱  ۲۳٬۹۷۳٬۸۲۹ وحدات مصدرة خالل الفترة
 (۱٦٬٥٥۲٬۱۷۸)  (٤٥٬۸۱۹٬۷۸٥) وحدات مستردة خالل الفترة

 (۱۰٬۱۰٥٬۷٤۷)  (۲۱٬۸٤٥٬۹٥٦) (النقص)/الزیادة في الوحداتصافي 
    

 ٤٥٬٥٥٥٬۳٤۸  ۷۱٬٥۱٦٬۰٥٤ الوحدات في نھایة الفترة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة.  ۲۳إلى  ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من  
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 صندوق صائب للمتاجرة بالسلع
 صندوق استثماري مفتوح

 )دققة (غیر م   قائمة التدفقات النقدیة األولیة المختصرة
 م۲۰۲۱یونیو   ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  

 (مبالغ بالریال السعودي)
 

 لفترة الستة أشھر   
 یونیو  ۳۰المنتھیة في  

 م۲۰۲۰  م۲۱۲۰ إیضاحات 
     التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة

 ٥٬۹۲۳٬۳۰٥  ۳٬۱۱۳٬۷٥٥  صافي ربح الفترة
    

 

    تسویات لـ:
 

 (۲٬۸٤٤٬۳۸٤)  (٥٬٤۱۹٬٥۷٥)  ربح من استثمارات، صافي
 (٥٥٬۳٤۱)  ۲۲۳٬۹۲۲ ۱٥ الخسائر االئتمانیة المتوقعة) رد( / مكون

  (۲٬۰۸۱٬۸۹۸)  ۳٬۰۲۳٬٥۸۰ 
في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة:     التغیرات 

 

 (۲۰٦٬۰۲۰٬٤٥۳)  ۱۲۲٬۳۱۷٬۳۸۲  في االستثمارات   )زیادةال( /نقص ال
 ۲۸۱٬٦٦۷٬۲۱۹  ۳٦٬۳۲۰  في ودائع سوق المالالنقص 
 (۳۰۳٬۷۱۱)  ۱۱۰٬۹٦۹  خرىاألموجودات  الفي    )زیادةال( /النقص 

 (۹۷٬٦۷۰)  (۱٤۱٬۲٦٤)  مستحقةالدارة  اإلفي أتعاب   نقص ال
 (۳۲٬۳۳۰)  (۲۲٬۰۸٦)  النقص في المصروفات المستحقة  

 ۷۸٬۲۳٦٬٦۳٥  ۱۲۰٬۲۱۹٬٤۲۳  األنشطة التشغیلیة صافي النقد الناتج من
     

  النقدیة من األنشطة التمویلیةالتدفقات  
   

 ۹۰٬٥٤۸٬۰۳۰  ۳٤۰٬٥۳۳٬۲۷۳  المتحصل من إصدار وحدات
 (۲۳۳٬۰۰٤٬٤۱۲)  (٦٥۰٬٦۰۸٬۷۰۲)  المدفوع السترداد الوحدات

 (۱٤۲٬٤٥٦٬۳۸۲)  (۳۱۰٬۰۷٥٬٤۲۹)  األنشطة التمویلیة   المستخدم فيصافي النقد  
     

 )٦٤٬۲۱۹٬۷٤۷(  (۱۸۹٬۸٥٦٬۰۰٦)  في حكمھصافي النقص في النقد وما  
     

 ۱۲۱٬٦٥٦٬۷۷۸  ۲۳۳٬۰۱٦٬۲۹٤  نقد وما في حكمھ في بدایة الفترة
     

في نھایة الفترة  ٥۷٬٤۳۷٬۰۳۱  ٤۳٬۱٦۰٬۲۸۸ ۹  نقد وما في حكمھ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة.  ۲۳إلى  ۱تعتبر اإلیضاحات المرفقة من  



 بالسلعصندوق صائب للمتاجرة 
 صندوق استثماري مفتوح

 ) مدققة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة (غیر  
 م۲۰۲۱یونیو   ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  

 (مبالغ بالریال السعودي)
 

٦ 

 عام  . ۱
 

بین شركة  بموجب اتفاقیة  أنشئ  مفتوح،  صندوق استثماري  ھو  ("الصندوق")  بالسلع  صائب للمتاجرة  صندوق 
"شركة االستثمار كابیتال")، الشركة التابعة المملوكة  ("مدیر الصندوق" أو  والوساطة  المالیة  االستثمار لألوراق 

بدأ الصندوق نشاطھ في بالكامل للبنك السعودي لالستثمار ("البنك") والمستثمرین فیھ (  ۳۰"مالكي الوحدات"). وقد 
 م.۲۰۰۳یونیو 

 
العالیة من خالل االستثمار في الموجودات المتوافقة مع أحكام  والسیولة  الصندوق مصمم للحفاظ على رأس المال 

 الشریعة اإلسالمیة. یعاد استثمار كل الدخل في الصندوق وینعكس ذلك على سعر الوحدة.
 

("االستثمار كابیتال")  شركة االس تعتبر المالیة والوساطة  المالیة   للصندوق  مدیراً  تثمار لألوراق  الریاض  وشركة 
 صندوق.لامین حفظ ل

 
وفیما یتعلق بالتعامل مع حاملي الوحدات، یعتبر مدیر الصندوق أن الصندوق وحدة محاسبیة مستقلة. وبناءً على ذلك، 

 لیة مختصرة منفصلة للصندوق.یقوم مدیر الصندوق بإعداد قوائم مالیة أو 
 

 اللوائح النظامیة  . ۲
 

 ۱٤۲۷ذو الحجة    ۳یخضع الصندوق لالئحة صنادیق االستثمار ("الالئحة") الصادرة عن ھیئة السوق المالیة بتاریخ   
(الموافق ھـ    ۱٤۳۷شعبان    ۱٦م) والتعدیالت الالحقة لھا (" الالئحة المعدلة ") بتاریخ  ۲۰۰٦دیسمبر    ۲٤ھـ (الموافق 

) ۲۰۲۱مارس  ۱ھـ (الموافق  ۱٤٤۲رجب  ۱۷م)، تم تعدیل الالئحة كذلك ("اللوائح المعدلة") في ۲۰۱٦مایو  ۲۳
بالتفصیل المتطلبات لجمیع الصنادیق داخل المملكة العربیة السعودیة والتي توضح  دخلت الالئحة المعدلة حیز  .، 

  .)۲۰۲۱مایو  ۱ھـ (الموافق   ۱٤٤۲رمضان  ۱۹التنفیذ اعتباًرا من  
 

 األساس المحاسبي . ۳
 

"التقریر المالي األولي" المعتمد في   ۳٤تم إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي  
من ھیئة السوق المالیة  ولتتماشى مع األحكام المطبقة للوائح صنادیق االستثمار الصادرة  المملكة العربیة السعودیة 

المعلوما ومذكرة  الصندوق  وأحكام  المعلومات وشروط  كافة  المختصرة  األولیة  المالیة  القوائم  تتضمن ھذه  ت.ال 
جنباً إلى جنب مع القوائم المالیة المراجعة  المطلوبة في القوائم المالیة السنویة ویجب أن تتم قراءتھا  واإلفصاحات 

 م.۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱السنویة للصندوق للسنة المنتھیة في  
 

 أسس القیاس . ٤
 
بالقیمة العادلة  وفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة باستثناء قیاس االستثمارات  تم إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة 

 االستمراریة. ومبدأمن خالل الربح أو الخسارة المدرجة بالقیمة العادلة باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي  
 

وح وبالتالي ال یعرض موجودات ومطلوبات متداولة وغیر متداولة بشكل  لیس لدى الصندوق دورة تشغیل محددة بوض
بترتیب درجة سیولتھا.  منفصل في قائمة المركز المالي. بدال من ذلك یتم عرض الموجودات والمطلوبات 

 
 عملة العرض والنشاط . ٥

 
النشاط للصندوق. تم تقریب جمیع یتم عرض ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة بالریال السعودي الذي یمثل عملة  

 المعلومات المالیة المعروضة ألقرب لایر سعودي.
  



 بالسلعصندوق صائب للمتاجرة 
 صندوق استثماري مفتوح

 ) مدققة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة (غیر  
 م۲۰۲۱یونیو   ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  

 (مبالغ بالریال السعودي)
 

۷ 

 استخدام األحكام والتقدیرات . ٦
 
واالفتراضات التي تؤثر  والتقدیرات  باستخدام األحكام  عند إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة قامت اإلدارة 

قد تختلف في تطبیق السیاسات المحاسبیة وعلى المبالغ   والمصروفات.  واإلیرادات  والمطلوبات  المبینة للموجودات 
 النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیرات.

 
 تتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات المتعلقة بھا على أساس مستمر. یتم إثبات التعدیالت على التقدیرات بأثر الحق.

 
 باستخدام التقدیرات أو االفتراضات أو مارست فیھا حكمھا:وفیما یلي أھم المجاالت التي قامت فیھا اإلدارة  

 
 قیاس مخصص الخسارة االئتمانیة المتوقعة

إن قیاس مخصص الخسائر االئتمانیة المتوقعة للموجودات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة یتطلب استخدام نماذج معقدة  
 لوك االئتماني.  وافتراضات مھمة بشأن الظروف االقتصادیة المستقبلیة والس

 
 یوجد عدد من األحكام الھامة المطلوبة أیضًا في تطبیق المتطلبات المحاسبیة لقیاس الخسارة االئتمانیة المتوقعة مثل:

 
 اختیار نماذج وافتراضات مالئمة لقیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة؛ •
النسبي للسیناریوھات التطلعیة لكل نوع من المن • تجات/األسواق والخسارة االئتمانیة المتوقعة تحدید العدد والوزن 

 المتعلقة بھا.
 تحدید مجموعة من الموجودات المالیة المتماثلة ألغراض قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة. •

 
 السیاسات المحاسبیة الھامة  . ۷
  

واالفتراضات المحاسبیة والمستخدمة عند إعداد ھذه  القوائم المالیة األولیة المختصرة تتماشى السیاسات والتقدیرات 
 م.۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱مع تلك المستخدمة عند إعداد القوائم المالیة السنویة للسنة المنتھیة في  

 
 الجدیدة  المعاییر . ۸
الجدیدة وتفسیرات لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقریر المالي   )أ والتعدیالت علیھا، المعاییر الدولیة للتقریر المالي 

 المطبقة بواسطة الصندوق
 

والتعدیالت والتغییرات على المعاییر الحالیة التي صدرت عن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة  إن المعاییر الجدیدة 
 م وعلیھ تم تطبیقھا بواسطة الصندوق، حیثما ینطبق ذلك:۲۰۲۱ینایر   ۱ساریة المفعول اعتباراً من  

 
البیانالمعیار / التعدیالت

  
و   ٤و   ۷و    ۹تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي  

 ۳۹ومعیار المحاسبة الدولي  ۱٦
المرحلة -  تصحیح المؤشر المرجعي لمعدل الفائدة

 ةالثانی
 

یكن لھا أي تأثر جوھري على ھذه القوائم  تطبیقھا على الصندوق لم  إن تطبیق المعاییر المعدلة والتفسیرات الواجب 
 المالیة األولیة المختصرة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بالسلعصندوق صائب للمتاجرة 
 صندوق استثماري مفتوح

 ) مدققة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة (غیر  
 م۲۰۲۱یونیو   ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  

 (مبالغ بالریال السعودي)
 

۸ 

 )ة تتم (  الجدیدةالمعاییر       . ۸
 

ولكنھا غیر ساریة المفعول بعد )ب  المعاییر الصادرة 
 

فیما یلي المعاییر الصادرة ولكنھا غیر ساریة المفعول بعد وذلك حتى تاریخ القوائم المالیة األولیة المختصرة. ویعتزم 
 المعاییر عندما تصبح ساریة المفعول.الصندوق تطبیق ھذه  

 
 التفسیر  المعیار/

 
 

 البیان

یسري مفعولھا اعتباراً من  
  و بعدأالفترات التي تبدأ في  

 التاریخ التالي
   

 م۲۰۲۲ینایر   ۱ العقود المرھقة: تكلفة إتمام العقد ۳۷تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي
المحاسبة   معیار  على   ۱الدولي  تعدیالت 

 ۹ومعیار المحاسبة الدولي 
التحسینات السنویة على معاییر 

 ۲۰۲۰-۲۰۱۸التقریر المالي 
 م۲۰۲۲ینایر   ۱

 ۱٦تعدیالت على معیار المحاسبة  
 
 

الممتلكات واآلالت والمعدات: 
المتحصالت قبل االستخدام 

 المقصود

 م۲۰۲۲ینایر   ۱

 م۲۰۲۲ینایر   ۱ إشارة إلى اإلطار المفاھیمي ۳  الدولي تعدیالت على معیار المحاسبة
تصنیف الخصوم على أنھا    ۱تعدیالت على معیار المحاسبة 

 متداولة أو غیر متداولة
 م۲۰۲۳ینایر   ۱

 م۲۰۲۳ینایر   ۱ عقود التأمین ۱۷معیار المحاسبة   
 م۲۰۲۳ینایر   ۱ تعریف التقدیر المحاسبي ۸تعدیالت على معیار المحاسبة 

الدولي   المحاسبة  معیار  على   ۱تعدیالت 
 ۲ للمارسة  المحاسبةومعیار 

 

 م۲۰۲۳ینایر   ۱ اإلفصاح عن السیاسات المحاسبیة

تعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
 ۲۸ومعیار المحاسبة الدولي  ۱۰

بیع أو المساھمة في األصول بین  
المستثمر والشریك أو المشروع  

 المشترك

 متاح للتطبیق االختیاري 

 النقد وما في حكمھ      . ۹
 

  إیضاحات
   یونیو  ۳۰

  م۲۱۲۰
دیسمبر   ۳۱

 م۲۰۲۰
      

۱-۹ حساب جاري  –نقد لدى البنك     ۱۱٬۰۸٥٬۸۳۸  ٦٬۱٤۱٬٥۸٦ 
 ۱٬۸٦۳٬۲۰٤  ۲٬۰۷۱٬٥۳٦   نقد لدى أمین حفظ
 ۲۲٥٬۰۱۱٬٥۰٤  ۳۰٬۰۰۲٬۹۱٤  ۲-۹ ودائع سوق المال 

   ٤۳٬۱٦۰٬۲۸۸  ۲۳۳٬۰۱٦٬۲۹٤ 
 

  .الشركة األم لمدیر الصندوق یعد    ي والذ  لالستثماراالحتفاظ بھذا الرصید لدى البنك السعودي  یتم  ۹-۱
   .استثماریة ائتمانیة  درجة  ذوبنك سعودي محلي  ھو  و

 .التجاریة ذات حد أدنى لتصنیفات ائتمانیة لدرجة االستثماریتضمن ھذا البند الودائع لدى البنوك   ۹-۲
 

ثالثة أشھر أو أقل من تاریخ اإلیداع. یتراوح معدل العمولة الخاصة على الودائع   استحقاقتاریخ   ولدى ھذه الودائع
 % سنویاً).۰٫۷۳ -%   ۰٫٥٥م: ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱(سنویاً  %  ۰٫٦٥ -  ٪۰٫٦۰بین  

 
 إیضاحات

   یونیو  ۳۰ 
 م۱۲۰۲

   دیسمبر ۳۱ 
 م۲۰۲۰

      
 ۲۲٥٬۰۰۰٬۰۰۰  ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰   ودائع سوق المال 

 ۱۱٥٬۳۷۲  ۱۰٬٤۱۷   دخل عمولة خاصة مستحقة
 (۱۰۳٬۸٦۸)  (۷٬٥۰۳)  ۱٥ یخصم: مخصص خسائر ائتمانیة متوقعة

   ۳۰٬۰۰۲٬۹۱٤  ۲۲٥٬۰۱۱٬٥۰٤ 
 



 بالسلعصندوق صائب للمتاجرة 
 صندوق استثماري مفتوح

 ) مدققة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة (غیر  
 م۲۰۲۱یونیو   ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  

 (مبالغ بالریال السعودي)
 

۹ 

 ودائع سوق المال      .۱۰
 إیضاحات 

 
   یونیو  ۳۰
 م۱۲۰۲

دیسمبر   ۳۱ 
 م۲۰۲۰

      
 ۲۷۷٬۷٦۹  ۲٤۱٬٥۸۲  ۱-۱۰ ودائع سوق المال

 ۲۰۸  ۷٥   دخل عمولة خاصة مستحقة
 (٤٬۱۱۷)  (۱٬۷۹۷)  ۱٥ یخصم: مخصص خسائر ائتمانیة متوقعة

   ۲۳۹٬۸٦۰  ۲۷۳٬۸٦۰ 
 

 
تاریخ  ۱۰-۱ وذات  االستثمار  لدرجة  لتصنیفات ائتمانیة  أدنى  حد  التجاریة ذات  البنوك  لدى  البند إیداعات  یتضمن ھذا 

  ۳۱( سنویاَ  ٪۳٫۷٥ االستحقاق أكثر من ثالثة أشھر من تاریخ اإلیداع. یتراوح معدل العمولة الخاصة على الودائع 

 سنویاً).   ٪۳٫۸٥ م: ۲۰۲۰دیسمبر  

 
 الموجودات األخرى    . ۱۱

 
 إیضاحات 

 
 یونیو  ۳۰

  م۲۱۲۰
دیسمبر   ۳۱

 م۲۰۲۰
      

 ۱۱۰٬۹٦۹  -   موجودات أخرى
 (۲٥٦)  -  ۱٥ یخصم: مخصص خسائر ائتمانیة متوقعة

   -  ۱۱۰٬۷۱۳ 
 

 االستثمارات . ۱۲
 

 
  إیضاحات

   یونیو  ۳۰
 م۲۱۲۰

دیسمبر   ۳۱ 
 م۲۰۲۰

      
 ۱٬۰٥۳٬۸۹٥٬۱۳۲  ۸۷۱٬۱۸٥٬٤۳۳  ۱-۱۲ الخسارةالقیمة العادلة من خالل الربح أو 

 ٤۳٬۹۳٤٬٤٥۷  ۱۰۹٬٥۱۹٬۸٥۱  ۲-۱۲ التكلفة المطفأة
   ۹۸۰٬۷۰٥٬۲۸٤  ۱٬۰۹۷٬۸۲۹٬٥۸۹ 

 
من الوحدات في الصنادیق االستثماریة المفتوحة     ۱۲-۱ من خالل الربح أو الخسارة  بالقیمة العادلة   تتكون االستثمارات 

 لایر سعوي)  ۱٬۰٤۷٬۷٤۷٬۸۷۰:   ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱(  لایر سعودي  ۸٦٦٬٤٦۲٬۸۲٦  والتي تبلغ تكلفتھا
        

 

 یلي ملخصاً باالستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة التي تمثل صكوكاً صادرة عن المنشآت التالیة: افیم ۱۲-۲
 

 
  إیضاحات

یونیو    ۳۰
 م۲۱۲۰

دیسمبر   ۳۱ 
       م۲۰۲۰

 ,۱۲٫۳ صكوك 
۱۲٫٤  

۱۰۹٬٤٤۳٬۹۱۰  ٤۳٬٦۱٦٬٦٤۷ 

 ٤٤۹٬۰۳۱  ٥۳۰٬۰۲٥   دخل عمولة خاصة مستحقة
 (۱۳۱٬۲۲۱)  (٤٥٤٬۰۸٤)  ۱٥ االئتمانیة المتوقعةیخصم: مخصص الخسائر 

   ۱۰۹٬٥۱۹٬۸٥۱  ٤۳٬۹۳٤٬٤٥۷ 
 
 



 بالسلعصندوق صائب للمتاجرة 
 صندوق استثماري مفتوح

 ) مدققة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة (غیر  
 م۲۰۲۱یونیو   ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  

 (مبالغ بالریال السعودي)
 

۱۰ 

 )تتمة االستثمارات ( . ۱۲
 

یزید عن سنة وتحمل معدل عمولة خاصة سنویة من   ۱۲-۳  تاریخ استحقاق   ۳۱٪ (٤٫۲٤٪ إلى ۱٫۲٥ھذه الصكوك لھا 
 ٪).٤٫۳۱٪ إلى ۳٫۲۲: ۲۰۲۰دیسمبر  

 
 الجغرافي لالستثمارات كما في تاریخ قائمة المركز المالي ھو كما یلي:التعرض   ٤-۱۲

 
  

 
 یونیو  ۳۰
  م۲۱۲۰

دیسمبر   ۳۱
 م۲۰۲۰

      
 ۲۳٬٥۲۱٬٦٥۲  ۱۸٬٤۸۸٬۲٤٥   المملكة العربیة السعودیة
 ۲۰٬۰۹٤٬۹۹٥  ۳٬۱۹۹٬۸٥۷   اإلمارات العربیة المتحدة

 --  ۸۷٬۷٥٥٬۸۰۸   البحرین
   ۱۰۹٬٤٤۳٬۹۱۰  ٤۳٬٦۱٦٬٦٤۷ 

 
 

 الربح من االستثمارات، صافي .۱۳
 

 
 

  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  
 یونیو

 م۲۰۲۰  م۱۲۰۲  
     

 ۳٤۰٬۳٦٦  ٦۹٦٬۹٦۸  أرباح محققة، صافي
 ۲٬٥۰٤٬۰۱۸  ٤٬۷۲۲٬٦۰۷  محققة، صافي  غیر  أرباح

  ٥٬٤۱۹٬٥۷٥  ۲٬۸٤٤٬۳۸٤ 
 

 أتعاب إدارة .۱٤
  

٪ سنویًا من صافي ۰٫٥۰وفقًا لشروط وأحكام الصندوق ، یدفع الصندوق رسوًما إداریة إلى مدیر الصندوق تعادل  
تقییم یدفعھا مدیر الصندوق  .قیمة األصول في كل تاریخ  یتم سداد المصاریف اإلداریة التي  باإلضافة إلى ذلك ، 

 ق.نیابة عن الصندوق من قبل الصندو 
 

 ة المتوقعة الخسائر االئتمانی    . ۱٥
 

النقد وما في   
 حكمھ

سوق  ودائع
 استثمارات المال

  موجودات
 اإلجمالي أخرى

           
 ۲۳۹٬٤٦۲ ۲٥٦ ۱۳۱٬۲۲۱ ٤٬۱۱۷ ۱۰۳٬۸٦۸ م۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱الرصید في  

 ۲۲۳٬۹۲۲ (۲٥٦) ۳۲۲٬۸٦۳ (۲٬۳۲۰) (۹٦٬۳٦٥) (رد)/المحمل خالل الفترة
 ٤٦۳٬۳۸٤ -- ٤٥٤٬۰۸٤ ۱٬۷۹۷ ۷٬٥۰۳ م۲۰۲۱یونیو  ۳۰الرصید في  

 
 .   مخصص المخاطر۱٦

 
بمعدل سنوي وھو   ٪ من صافي الربح من العملیات في تاریخ كل تقییم  ۱۰قام الصندوق بحساب مخصص المخاطر 

بتاریخ  واألحكام  وبموجب التغیرات في الشروط  واألحكام.  یولیو   ۲۷ھـ (الموافق  ۱٤۳۸ذو القعدة   ٤وفقاً للشروط 
 م)، فقد أوقف الصندوق احتساب أي مخصص إضافي كمخصص مخاطر.۲۰۱۷

 



 بالسلعصندوق صائب للمتاجرة 
 صندوق استثماري مفتوح

 ) مدققة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة (غیر  
 م۲۰۲۱یونیو   ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  

 (مبالغ بالریال السعودي)
 

۱۱ 

 .  المعامالت مع األطراف ذات العالقة ۱۷
 
والصنادیق األخرى  والبنك  بالصندوق على مدیر الصندوق ومجلس إدارة الصندوق  تشتمل األطراف ذات العالقة 

بواسطة مدیر الصندوق. یتعامل الصندوق خالل السیاق االعتیادي ألنشطتھ مع أطرافھ ذات العالقة.  المدارة 
 

ذات  إضافة إلى   المعامالت مع األطراف  المالیة األولیة المختصرة، فإن  المفصح عنھا في ھذه القوائم  المعامالت 
 العالقة لنھایة الفترة واألرصدة كما في نھایة الفترة الناتجة عن ھذه المعامالت ھي كما یلي:

 
 المعامالت مع األطراف ذات العالقة:

  ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في     
 یونیو

 م۲۰۲۰ م۲۱۲۰ طبیعة المعاملة طبیعة العالقة الطرف ذو العالقة
     
 ۱٬۷۹٦٬۸۷٥ ۲٬٦۳۳٬۷۲۹ أتعاب إدارة مدیر الصندوق شركة االستثمار كابیتال

البنك السعودي 
 لالستثمار

 الشركة األم 
 لمدیر الصندوق

  دخل العموالت الخاصة
۹۲٬۹٦۱ 

 
۱٬٥۰٤٬٥۷٦ 

     
مكافآت مجلس إدارة   مجلس إدارة الصندوق الصندوقمجلس إدارة  

 الصندوق
۳٬۲۷۳ ۳٬۲۸۲ 

 
 األرصدة مع األطراف ذات العالقة:

 طبیعة األرصدة طبیعة العالقة الطرف ذو العالقة
یونیو    ۳۰
 م۱۲۰۲

دیسمبر   ۳۱
 م۲۰۲۰

     
 ٦٤٤٬۲۸۰ ٥۰۳٬۰۱٦ مستحقةأتعاب إدارة  مدیر الصندوق شركة االستثمار كابیتال

 
     

 مصروفات مستحقة  
 )۱٤ إیضاح(

٤٦٬٦٦۳ ۹۱٬۲٥۰ 

     
 الشركة األم  البنك السعودي لالستثمار

 لمدیر الصندوق
 -نقد لدى البنوك 

 حساب جاري
۱۱٬۰۸٥٬۸۳۸ ٦٬۱٤۱٬٥۸٦ 

 ودائع سوق المال  
 

-- ۱۰۰٬۳۰٤٬٤۷۷ 

ذات العالقة:الوحدات    مع األطراف 

  طبیعة العالقة العالقةالطرف ذو 
یونیو    ۳۰
 م۱۲۰۲

دیسمبر   ۳۱
 م۲۰۲۰

     
مدیر الشركة األم ل البنك السعودي لإلستثمار

 الصندوق
 ۷٬۷۰۰٬۱۲٦ ۷٬۷۰۰٬۱۲٦ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 بالسلعصندوق صائب للمتاجرة 
 صندوق استثماري مفتوح

 ) مدققة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة (غیر  
 م۲۰۲۱یونیو   ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  

 (مبالغ بالریال السعودي)
 

۱۲ 

 
 

 القیمة العادلة لألدوات المالیة     . ۱۸
 

 قائمة مركز مالي.یقوم الصندوق بقیاس بعض األدوات المالیة بالقیمة العادلة في تاریخ كل  
 

القیمة العادلة ھي القیمة الذي سیتم استالمھا مقابل بیع أصل ما أو دفعھا مقابل تحویل التزام ما بموجب معاملة منتظمة  
بیع األصل أو تحویل  أن معاملة  بافتراض  یحدد قیاس القیمة العادلة  بتاریخ القیاس.  في السوق  تتم بین المشاركین 

 االلتزام ستتم إما:
 

 في السوق الرئیسیة لألصل أو االلتزام، أو  -
 في غیر السوق الرئیسیة، أي في السوق األكثر مالءمة لألصل أو االلتزام.  -
 

یجب أن یكون الصندوق قابالً للوصول إلى السوق الرئیسي أو األكثر فائدة. یتم قیاس القیمة العادلة لألصل أو االلتزام 
التي   أن باستخدام االفتراضات  ، على افتراض  االلتزام  تسعیر األصل أو  في السوق عند  سیستخدمھا المشاركون 

المشاركین في السوق یعملون وفقًا لمصلحتھم االقتصادیة. یستخدم الصندوق تقنیات تقییم مناسبة للظروف والتي تتوفر 
بیانات كافیة لقیاس القیمة العادلة ، وتعظیم استخدام المدخالت الملحوظة ذات الصلة وتقلیل استخدام المدخالت  لھا 

 غیر القابلة للرصد. التغیرات في االفتراضات حول ھذه العوامل یمكن أن تؤثر على القیمة العادلة لألدوات المالیة.
 
 

 نماذج التقییم

اشرة من تستند القیمة العادلة لألدوات المالیة التي یتم تداولھا في سوق نشطة على األسعار التي یتم الحصول علیھا مب
تداول األدوات أو من خالل وسیط یقدم األسعار المتداولة غیر المعدلة من سوق  أسعار الصرف التي یتم من خاللھا 

 نشط ألدوات مماثلة. 
 

تكون أقل موضوعیة   وذات شفافیة أسعار ضئیلة، فإن القیمة العادلة  تداولھا  وبالنسبة لألدوات المالیة التي من النادر 
فاوتة من األحكام بناءً على السیولة وعدم التأكد من عوامل السوق وافتراضات التسعیر والمخاطر وتتطلب درجات مت

 األخرى التي تؤثر على أداة معینة.
 

یعكس أھمیة المدخالت المستخدمة   یقیس الصندوق القیم العادلة باستخدام التسلسل الھرمي للقیمة العادلة أدناه والذي 
 في إجراء القیاس.

 
 : مدخالت متداولة (غیر المعدلة) في أسواق نشطة لألدوات المماثلة.۱ المستوى

 
في المستوى  ۲المستوى   المتداولة المدرجة  مدخالت بخالف األسعار  مباشرة   ۱:  بصورة  یمكن مالحظتھا  والتي 

عار السوق (األسعار) أو بصورة غیر مباشرة (مشتقة من األسعار). تشتمل ھذه الفئة على أدوات مقیمة باستخدام: أس
المتداولة ألدوات مماثلة أو متشابھة في األسواق التي یتم  المتداولة في األسواق النشطة ألدوات مماثلة، أو األسعار 
اعتبارھا على أنھا أقل من نشطة، أو طرق تقییم أخرى التي یمكن مالحظة جمیع مدخالتھا الھامة بصورة مباشرة أو 

 غیر مباشرة من البیانات السوقیة.
 

: مدخالت غیر قابلة للمالحظة. تتضمن ھذه الفئة كافة األدوات ذات طرق التقییم التي تشتمل على مدخالت ۳لمستوى  ا
تتضمن   ال تستند على بیانات قابلة للمالحظة، كما أن المدخالت غیر القابلة للمالحظة ذات أثر ھام على تقییم األداة. 

تم تقییمھا بناءً على األسعا ر المتداولة ألدوات مماثلة والتي تتطلب تعدیالت أو افتراضات غیر قابلة ھذه الفئة أدوات 
بین األدوات.  للمالحظة الھامة لتعكس الفروقات 

 
یقوم الصندوق بتقییم سندات األسھم التي یتم تداولھا في سوق مالي معتمد بآخر أسعارھا المسجلة. بالقدر الذي یتم فیھ 

من التسلسل الھرمي للقیمة  ۱یق تعدیالت التقییم، یتم تصنیفھا ضمن المستوى  تداول سندات األسھم بنشاط وعدم تطب
للتسلسل الھرمي للقیمة   ۱العادلة؛ وبالتالي تم تصنیف موجودات الصندوق المسجلة بالقیمة العادلة بناءً على المستوى  

 العادلة.
 



 بالسلعصندوق صائب للمتاجرة 
 صندوق استثماري مفتوح

 ) مدققة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة (غیر  
 م۲۰۲۱یونیو   ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  

 (مبالغ بالریال السعودي)
 

۱۳ 

 
 ( تتمة) القیمة العادلة لألدوات المالیة     .۱۸

الجدول التالي األدوات المالیة التي یتم قیاسھا بقیمتھا العادلة كما في تاریخ التقریر استنادا إلى التسلسل الھرمي یعرض 
 للقیمة العادلة:

 
 م۲۰۲۱یونیو    ۳۰ 
 اإلجمالي  ۳المستوى    ۲المستوى    ۱المستوى   
        

بالقیمة العادلة من    استثمارات
 --  ۸۷۱٬۱۸٥٬٤۳۳  -- خالل الربح أو الخسارة

 
۸۷۱٬۱۸٥٬٤۳۳ 

 ۱۱۱٬۰۲٤٬٦۸۱  --  --  ۱۱۱٬۰۲٤٬٦۸۱ استثمارات بالتكلفة المطفأة
 ۹۸۲٬۲۱۰٬۱۱٤  --  ۸۷۱٬۱۸٥٬٤۳۳  ۱۱۱٬۰۲٤٬٦۸۱ االجمالي:

   
 م۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱ 
 اإلجمالي  ۳المستوى   ۲المستوى   ۱المستوى  
        

استثمارات بالقیمة العادلة من  
 --  ۱٬۰٥۳٬۸۹٥٬۱۳۲  -- خالل الربح أو الخسارة

 
۱٬۰٥۳٬۸۹٥٬۱۳۲ 

 ٤٥٬۲٥٤٬٦۸۲  --  --  ٤٥٬۲٥٤٬٦۸۲ استثمارات بالتكلفة المطفأة
 ۱٬۰۹۹٬۱٤۹٬۸۱٤  --  ۱٬۰٥۳٬۸۹٥٬۱۳۲  ٤٥٬۲٥٤٬٦۸۲ :االجمالي

 
 الفترة، لم یتم أي تحویل في التسلسل الھرمي للقیمة العادلة.خالل  

 
المطفأة  بالتكلفة  واالستثمارات  المال  سوق  وودائع  حكمھ  في  وما  النقد  مثل  األخرى  المالیة  األدوات  قیاس  یتم 

 والمصروفات المستحقة بالتكلفة المطفأة وتقارب قیمھا الدفتریة قیمتھا العادلة بشكل معقول.
 

 یوم تقییم آخر    . ۱۹
 

 م).۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱م:  ۲۰۲۰م (۲۰۲۱یونیو  ۳۰إن آخر یوم تقییم للفترة كان في  
 

 جائحة فیروس كورونا . ۲۰
 

("كوفید تزال جائحة فیروس كورونا  ") تعطل األسواق العالمیة حیث أن العدید من المناطق الجغرافیة تشھد  ۱۹-ما 
على الرغم من أنھا كانت قد   متعددة من العدوى  من خالل إجراءات موجات  تفشي الفیروس  سیطرت سابقاً على 

تمكنت حكومة المملكة العربیة السعودیة من السیطرة بنجاح على تفشي الفیروس  احترازیة صارمة. ومع ذلك، فقد 
 حتى اآلن.

ر یواصل مدیر الصندوق تقییم الوضع الحالي من خالل مراجعة استراتیجیة االستثمار لدیھ وممارسات إدارة المخاط
 على عملیاتھا االعتیادیة وأدائھا المالي.  ۱۹-األخرى إلدارة مدى تأثیر تفشي جائحة كوفید

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 بالسلعصندوق صائب للمتاجرة 
 صندوق استثماري مفتوح

 ) مدققة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة المختصرة (غیر  
 م۲۰۲۱یونیو   ۳۰لفترة الستة أشھر المنتھیة في  

 (مبالغ بالریال السعودي)
 

۱٤ 

 صافي قیمة الموجودات . ۲۱
 

م) منھج صافي ۲۰۱۷دیسمبر    ۲۸ھـ (الموافق ۱٤۳۹ربیع اآلخر    ۱۰اعتمدت ھیئة السوق المالیة في تعمیمھا بتاریخ  
الثنائي  تطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي  قیمة الموجودات  وفقاً للتعمیم، سیتم  ألغراض   ۹لصنادیق االستثمار. 

 المحاسبة والتقریر ولن یتأثر صافي قیمة موجودات التعامل حتى إشعار آخر.
 
 

تأثیر المعیارالدولي للتقاریر  ۲۰۲۱یونیو   ۳۰كما في  ، بلغ صافي قیمة األصول لكل وحدة مع األخذ في االعتبار 
األصول المتداولة لكل  لایر سعودي) وبلغ صافي قیمة    ۱٤٫۱۸: ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱لایر سعودي (  ۱٤٫۲۲ ۹المالیة  
 :التسویة التاليیعرض الجدول  لایر سعودي).    ۱٤٫۱۹: ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱لایر سعودي ( ۱٤٫۲۳وحدة 

 
 

 م۲۰۲۱یونیو    ۳۰ 

 

صافي الموجودات  
العائدة لمالكي  

 الوحدات

صافي قیمة   
الموجودات  

 العائدة لكل وحدة
    

 ۱٤٫۲۲  ۱٬۰۱۷٬۳۷۸٬۹۳۲ صافي الموجودات وفقاً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي
 ۰٫۰۱  ٤٦۳٬۳۸٤ ۹الخسائر االئتمانیة المتوقعة وفقاً المعیار الدولي للتقریر المالي أثر 

 ۱٤٫۲۳  ۱٬۰۱۷٬۸٤۲٬۳۱٦ صافي موجودات التعامل
 
 

 م۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱ 

 

صافي الموجودات 
العائدة لمالكي 

 الوحدات

صافي قیمة   
الموجودات  

 العائدة لكل وحدة
    

 ۱٤٫۱۸  ۱٬۳۲٤٬۳٤۰٬٦۰٦ للمعاییر الدولیة للتقریر الماليصافي الموجودات وفقاً  
 ۰٫۰۱  ۲۳۹٬٤٦۲ ۹أثر الخسائر االئتمانیة المتوقعة وفقاً المعیار الدولي للتقریر المالي 

 ۱٤٫۱۹  ۱٬۳۲٤٬٥۸۰٬۰٦۸ صافي موجودات التعامل
 

 األحداث بعد نھایة فترة التقریر . ۲۲
 

المركز المالي تتطلب تعدیالت أو إفصاح في القوائم المالیة األولیة المختصرة أو ال توجد أحداث الحقة لتاریخ قائمة  
 اإلیضاحات المرفقة.

 
 

 اعتماد القوائم المالیة األولیة المختصرة . ۲۳
 

أغسطس   ۱٦ھـ الموافق  ۱٤٤۳محرم  ۸ فيتم اعتماد ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة من قبل مدیر الصندوق 
 م.۲۰۲۱

 




