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  االستثمار صندوق  معلومات أ(
 االستثمار صندوق  سمأ -1

 السعودي بالريال للمرابحة فالكم صندوق 

FALCOM SAR Murabaha Fund 

  وممارساته مار االستث وسياسات هدافأ -2

يقوم  يهدف الصندوق إلى تحقيق دخل جاري مع توفير السيولة واملحافظة على رأس املال عن طريق االستثمار في صفقات املرابحات.

مع الضوابط الشرعية اإلسالمية  صندوق فالكم للمرابحة بالريال السعودي باالستثمار في أدوات مالية منخفضة املخاطر متوافقة

أرباح منافسة ألدوات أسواق املال التقليدية عند مستويات دنيا من املخاطر وتحقيق درجة عالية من املحافظة على بهدف تحقيق 

كما يتم إعادة استثمار كافة األرباح املحققة في نفس  رأس املال مع توفير السيولة وتفادي أي مخاطر محتملة تتعلق بسعر الصرف.

 .الصندوق مما يزيد من قيمة وحداته

تلخيص سياسة االستثمار  يمكن.  اإلسالمية الشرعية الضوابط مع املتوافقة املرابحات صفقات في رئيس ي بشكل الصندوق  ستثمر ي

 : , مع األخذ بعين االعتبار توفر السيولة الكافية للوفاء بأي طلب استرداد متوقع  بالتالي وممارساته

 االعلى الحد األدنى الحد األصول  فئات

 %100 %50 النقد كالودائع، وعقود املرابحات، واإلجارة في اململكة العربية السعودية أدوات أسواق

 %25 %0 السعودية العربية اململكة في مصدرة صكوك

 %30 %0 ربإستثناء دولة قطدول الخليج  في واإلجارة املرابحات، وعقود كالودائع، النقد أسواق أدوات
 

 

 

ت مدير الصندوق في أدوات أسواق النقد كالودائع، وعقود املرابحات، واإلجارة في اململكة العربية السعودية اتتركز استثمار  -

% من صافي أصول الصندوق وتكون العملة حسب الجهة املصدرة، ويعتمد مدير الصندوق على 100إلى  %50وذلك بنسبة 

و خطوره منخفضه في اململكة  يدة وذات مركز مالي سليمالتصنيف الداخلي وذلك باالستثمار مع مؤسسات تتمتع بسمعة ج

% لدى جهة 25العربية السعودية مرخصة من هيئة سوق املال و/أو مؤسسة النقد العربي السعودي، على أال تتجاوز مانسبته 

 واحدة.

مخاطر  اتمن صافي قيمة أصول الصندوق في صناديق مماثلة وذ %50الصندوق ماقد يصل نسبته إلى مدير  قد يستثمر  -

  مطروحة طرحان تكون منخفضة و أ
 
مدراء صناديق  من قبل مدير الصندوق أو  ية وتدار ملالومرخصة من قبل هيئة السوق ا عاما

 .صدرةملآخرين وتكون عملة الصناديق حسب الجهة ا

السعودية وذلك % من صافي أصول الصندوق في الصكوك في أسواق اململكة العربية 25يحق ملدير الصندوق أن يستثمر إلى  -

حسب الفرص املتاحة للصكوك والعملة تكون حسب الجهة املصدرة للصكوك. هذا و سيقوم مدير الصندوق بتصنيف جميع 

 االوراق املالية و الصكوك داخليا بناء على املركز املالي والتدفقات النقدية من العمليات واالدارة.

جيات االستثمار. هذا يضل العوائد التي تتناسب مع اهداف الصندوق واستراتيتم تقيم الفرص االستثمارية املتاحة بإختيار أف 

ويوظف مدير الصندوق قدراته البحثية والتحليلية املتخصصة للوصول إلى الفرص االستثمارية الواعدة في الصكوك، عقود 

 املرابحة، والصناديق االستثمارية املماثلة التي تتمع بسمعه جيده من حيث األداء.

% من صافي قيمة أصول الصندوق في أدوات أسواق النقد كالودائع 30يستثمر مدير الصندوق ما قد يصل نسبته إلى قد  -

 وعقود املرابحات واإلجارة في دول الخليج بإستثناء دولة قطر.

اال تتجاوز % من صافي قيمة أصول الصندوق على 10يجوز ملدير الصندوق اإلقتراض على أن ال يتجاوز حجم االقتراض، نسبة  -

  مدة القرض سنة.

وراق املالية و/ أو التعامل مع البنوك واملؤسسات املالية التي تعمل في اململكة العربية أل ايقوم مدير الصندوق باستثمار  -

 .ودول الخليج بإستثناء دولة قطر السعودية

مدراء صناديق آخرين وتكون  نفسه أو الصندوق  في صناديق أخرى مماثلة سواء كانت مدارة من قبل مدیر  ستثمار اال ي حال ف -

تلك  ويتم إختيار املستثمر به،  من صافي قيمة أصول الصندوق % 20عن ه، ولن تزيد ب ستثمر ملالعملة حسب عملة الصندوق ا

 
 
 .صاريفملداء، وحجم الصندوق واأل ء على االصناديق بنا

 لن يتم االستثمار بمشتقات األوراق املالية. -
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من الئحة صناديق االستثمار،  (43) يجوز للصندوق التعامل مع مدير الصندوق أو أي من تابعيه كأصيل لحسابه الخاص وفقا للمادة  -

وقد يقوم مدير الصندوق باستخدام متحصالت عمليات املرابحة في عمليات متنوعة منها على سبيل املثال ال الحصر تمويل عمليات 

 الهامش لعمالئه.

  واألرباح الدخل توزيع سياسة -3

 . الصندوق  نفس في املحققة األرباح كافة استثمار  إعادة يتم

 املوقع زيارة عند مباشرة عليها الحصول  يمكن كما.  مقابل وبدون  الطلب عند متاحة الصندوق  تقارير  بأن التنبيه نود -4

 . WWW.Falcom.com.sa  للشركة االلكتروني

 

  الصندوق  أداء(  ب

 جدول مقارنة   -1

 

 األداء سجل -2

( العائد اإلجماليأ  
صندوق فالكم للمرابحة 

 بالريال السعودي

 %2.92 سنة واحدة : تراكمي

 %7.52 سنواتثالث 

 %10.30 خمس سنوات

 %11.79 منذ إنشاء الصندوق 

 %1.47 م2007لعام  :سنوي 

 %2.85 م2008لعام 

 %1.61 م2009لعام 

 %0.72 م2010لعام 

 %0.66 م2011لعام 

 %1.35 م2012لعام 

 %1.60 م2013لعام 

 %1.55 م2014لعام 

 %1.25 م2015لعام 

 %2.70 م2016لعام 

 %2.02 م2017 لعام 

 %2.40 م2018 لعام

 %2.92 م2019لعام 

 31 في كما

 ديسمبر

 أصول  قيمة صافي

 الصندوق 

 بالريال) 

(السعودي  

وحدة لكل الصندوق  أصول  قيمة صافي  

( السعودي بالريال)   
 الوحدات عدد

 نهاية في املصدرة

 الفترة

 املوزعة األرباح قيمة

وحدة لكل  نسبة 

 املصروفات
الفترة نهاية  

 قيمة أعلى

السنة خالل  

 قيمة أقل

السنة خالل  
 الصافي اإلجمالي

2015 706,037,765 1.1381 1.1381 1.1241 620,367,827.17 N/A N/A 0.76% 

2016 744,538,871 1.1688 1.1688 1.1383 637,025,874.27 N/A N/A 0.50% 

2017 881,588,252 1.1924 1.1924 1.1688 739,366,441.42 N/A N/A 0.81% 

2018 1,097,141,583 1.22094 1.22094 1.19241 898,604,250 N/A N/A %0.54 

2019 890,322,315 1.26 1.25662 1.221039 708,502,018 N/A N/A 0.7% 

http://www.falcom.com.sa/
http://www.falcom.com.sa/
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  العام خالل الصندوق  تحملها التي واألتعاب والعموالت الخدمات مقابل( ج
 

 واملصاريف الفعلية التي تحملها الصندوق خالل العام  الرسوم
  املبلغ

 ( السعودي بالريال) 

 6,530,579  اإلدارة رسوم

 307,425 مصاريف اخرى 

 6,838,004  االجمالي

 %0.7 املصاريف إلى متوسط قيمة أصول الصندوق  نسبة

 لم يكن هنالك أي ظروف قرر فيها مدير الصندوق اإلعفاء من أي رسوم أو تخفيضها  -

 .الصندوق  وأحكام شروط في موضح هو  كما متسق بشكل الصندوق  أداء بيانات حساب قواعد الصندوق  مدير  يتبع( د

  الفترة خالل الجوهرية التغيرات -3

 :2019خالل عام صندوق فالكم للمرابحه بالربال السعودي تغييرات جوهرية على مدير الصندوق بإحداث  قام

األصول  لتعكسم 11/12/2019السعودي بتاريخ  بالريال للمرابحة فالكم لصندوق  الرئيسية ستثمار األ  استراتيجية تعديل تم   -

 كالتالي:التي يمكن أن يستثمر بها الصندوق لتصبح 

 االعلى  الحد األدنى  الحد األصول  فئات

 %100 %50 أدوات أسواق النقد كالودائع، وعقود املرابحات، واإلجارة في اململكة العربية السعودية

 %25 %0 السعودية العربية اململكة في مصدرة صكوك

بإستثناء دولة دول الخليج  في واإلجارة املرابحات، وعقود كالودائع، النقد أسواق أدوات

 قطر

0% 30% 

 

م ليصبح 19/9/2019الخدمات والعموالت واالتعاب لصندوق فالكم للمرابحه بالريال السعودي بتاريخ مقابل تم اجراء تعديل  -

 كالتالي:

 بد التعديل  قبل التعديل

رسوم االسترداد املبكر: يحق ملدير الصندوق فرض رسوم استرداد 

االسترداد على مالك الوحدة الذي % من مبلغ 1مبكر بحد اعلى 

 شهر األولى من تاريخ االشتراكطلب استرداد وحداته خالل الثالث أي

 وم االسترداد املبكر: اليوجد سر 

 

  السنوية التصويت ممارسات -4

 . ينطبق ال 
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  الصندوق  إدارة ملجلس السنوي  تقرير  -5

 م , وكان حضور السادة األعضاء كما يلي : 2019اجتماعين خالل عام  الصندوق  إدارة مجلس عقد

 العضو تصنيف عضو مجلس اإلدارة  إسم
 األول  اإلجتماع

 م2019يونيو  25

 الثاني اإلجتماع

 م2019ديسمبر  26

     املجلس رئيس قاسم الخصاونة معاذ/  األستاذ

   مستقل عضو  تايه أبو  أحمد بن سليمان/  األستاذ

 - - غيل مستقل  عضو  *بن عبدهللا حيان األستاذ / سهيل

 -   مستقل عضو  **األستاذ / محمد بن عبدهللا العلوان

 السوق  هيئة إلى املرسل خطابنا حسب. االستثمارية الصناديق إدارة مجلس عضوية من  سهيل بن عبدهللا حيان /األستاذ استقالة تم* 

 م.03/02/2019بتاريخ  املالية

 السوق  هيئة إلى املرسل خطابنا حسب. االستثمارية الصناديق إدارة مجلس عضوية محمد بن عبدهللا العلوان من /األستاذ استقالة ** تم

 م.21/11/2019بتاريخ  املالية

 :  التقرير  محل بالصندوق  العالقة ذات التاليةالنقاط  واستعراضمناقشة م 2019يونيو  25املنعقد بتاريخ  االجتماع األول خالل  تم

 م.2018 ديسمبر  20 في املنعقد املجلس اجتماع محضر  اعتماد تم .1

 م.2019 يونيو  19 في املنتهية للفترة االستثمارية الصناديق وأداء أنشطة في التطور  استعراض تم .2

 م.2018 ديسمبر  31 في املنتهية الفترة خالل للصناديق والخارجة الداخلة النقدية التدفقات بيانات استعراض تم .3

 الشركة في املتبعة واإلجراءات األنظمة املخاطر  وإدارة واإللتزام املطابقة إدارة مدير  الصومالي، حسن /األستاذ استعرض .4

 الصناديق وأحكام وبشروط املالية السوق  هيئة لوائح وبقية االستثمار  صناديق بالئحة االلتزام من التأكد بغرض وذلك

 املطابقة مجموعة تبذلها التي الجهود مراجعة تمت وكما(، CRS) املشتركة التبليغ ومعايير  الفاتكا ومتطلبات االستثمارية

 .األموال غسل مكافحة ونظام االستثمار، صناديق بالئحة بالعمل املختصة اإلدارات إلتزام من للتأكد املخاطر  وإدارة وااللتزام

 املتداول  وفالكم السعودية لألسهم تداول امل فالكم صندوقي عن لديها ممثلين لترشيح تداول  شركة طلب مناقشة تمت .5

 إدارة مجلس عضو  بصفته هالخصاون معاذ /ستاذاأل  من كل ترشيح تم فقد ذلك على وبناء   البتروكيماويات، لقطاع

 املالية السوق  شركة لدى الصندوقين لتمثيل التنفيذين كبار  من بصفتهة الشبان أحمد /واالستاذ االستثمارية، الصناديق

 .اإلدراج بقواعد املتعلقة غراضاأل  لجميع)تداول(  السعودية

 .التطورات وأخر  فالكم صناديق أداء استعراض تم .6

 اطالع املجلس وأخذ املوافقة على انشاء الصناديق التالية التي استعرضها مدير الصندوق  تم .7

 ذهب عام  صندوق  -

 :عقارية خاصة  صناديق -

  لوجستي  صندوق 

  عرعر هيلز  صندوق 

 تمويل خاص بشركات التمويل  صندوق  -

 إلدارة واإلستراتيجية االستثمارية القرارات إتخاذ عملية النقاش شمل مفصل، بشكل فالكم صناديق أداء املجلس ناقش .8

 .األصول 
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 العوائد ملؤشرات سعرية مؤشرات من املتداولة األسهم صناديق مؤشرات لتغير  املتبعة االجراءات اتخاذ على االتفاق تم .9

 .الكلية

 

 التقرير  محل بالصندوق  العالقة ذات التاليةالنقاط  واستعراضمناقشة م 2019ديسمبر  26املنعقد بتاريخ  االجتماع الثانيخالل  تم

 : 

 استقالة مناقشة وتم االجتماع بدأ ثم ومن% 66.66 لإلجتماع الحضور  نصاب نسبة وبلغت البداية، في املجلس رئيس بالحضور  رحب .1

  يجري  انه املجلس ناقش كما العلوان، محمد /االستاذ الصناديق إدارة مجلس عضو 
 
 .مستقل عضو  تعيين بحث حاليا

 م.2019 يونيو  25 في املنعقد املجلس اجتماع محضر  اعتماد تم .2

 م.2019 ديسمبر  23 في املنتهية للفترة االستثمارية الصناديق وأداء أنشطة في التطور  استعراض تم .3

 م.2019 يونيو  30 في املنتهية الفترة خالل للصناديق والخارجة الداخلة النقدية التدفقات بيانات استعراض تم .4

 .التطورات واخر  فالكم صناديق أداء تعراضاس تم .5

استعرض األستاذ/ بدر الصليع، رئيس اإللتزام والعمليات، األنظمة واالجراءات املتبعة في الشركة ملتابعة التأكد من التزام مدير   .6

لية التأكد من تطبيق الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحكام الصناديق آبلوائح وتعليمات هيئة السوق املالية و الصندوق 

تأكد (، والجهود التي تبذلها مجموعة املطابقة وااللتزام وادارة املخاطر للCRSاالستثمارية ومتطلبات الفاتكا ومعايير التبليغ املشتركة )

لى إطالع املجلس إخر مستجدات مكافحة غسل االموال. باإلضافة آبالعمل بالئحة صناديق االستثمار، و  ةمن إلتزام اإلدارات املختص

بار الشهادة الدولية في إدارة الثروات واالستثمار املقدمة تبشأن إطالق اخ 29/07/2019الى تعميم هيئة سوق املال الصادر بتاريخ 

ستثمار والتي تهدف في رفع املستوى املعرفي للعاملين في مجال إدارة االصول وتحليل اال  CISIر وراق املالية واالستثمالإل  املعتمد من املعهد

 .30/06/2020ابتداء من تاريخ 

 بتاريخ للمرابحة فالكم وصندوق م 02/12/2019 بتاريخ االولية للطروحات فالكم لصندوق  اإلشعار  واجبة التغييرات استعراض تم .7

 م.11/12/2019

 .للصندوق  املستقبلية التوقعات ومناقشة هيلز  عرعر  صندوق  طرح نتائج عن املجلس إيجاز  تم .8

 واإلستراتيجية االستثمارية القرارات إتخاذ عملية النقاش شمل مفصل، بشكل السعودية األسهم فالكم صندوق  أداء املجلس ناقش .9

 .األصول  إلدارة

 الصندوق  مدير  استعرضها التي التالية الصناديق انشاء على موافقته واخذ املجلس إطالع تم .10

 .تطويري  عقاري  1 فالكم صندوق  -

 .تطويري  عقاري  2 فالكم صندوق  -

 (.واملتوسطة)الصغيرة  للفرص الخاصة امللكية صندوق  -

 .الناشئة لالسواق فالكم صندوق  -

 .األرباح+  املبلغ صلأ بسداد وذلكم. 31/12/2019 تاريخ قي 1 الخاصة للملكية فالكم صندوق  انهاء على املوافقة تمت .11
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  الصندوق  مدير (  ج

 :  الصندوق  مدير  اسم -1

  املالية للخدمات فالكم شركة

 884. ب.ص

 11421 الرياض

 السعودية العربية اململكة

www.Falcom.com.sa 

  

 : بالباطن الصندوق  مدير  معلومات -2

 . ينطبق ال 

 

 

  الفترة خالل االستثمار  ألنشطة مراجعة -3

 

 

 

 

 

  الفترة خالل االستثمار  صندوق  أداء عن تقرير  -4

 عائدم، حقق صندوق فالكم للمرابحة بالريال السعودي 2019خالل عام 
 
  ا

 
% مقارنة بمعدل املؤشر االسترشادي الذي 2.92قدره  إيجابيا

 حقق 
 
 بمقدار  عائدا

 
 في (%2.71693) 2019ديسمبر  31كما في في %، وبلغ العائد الحالي 2.71إيجابيا

 
 وذلك بسبب 2019. كان العائد إيجابيا

  الفدرالي حتياطياإل  بنك ذلك، قرر  . ومع2018 عام في الفائدة أسعار  برفع الفدرالي حتياطياإل  بنك قرارات
 
 من الثاني النصف من اعتبارا

 ستثمارات ثاتبة الدخل.ثر سلبي على عوائد املرابحات واال مما كان له أ .أسعاره تخفيض 2019 عام

  :الفترة خالل املعلومات ومذكرة أحكام و  شروط على حدثت تغييرات أي تفاصيل -5

  التالية التعديالت املحدثة النسخة تضمنت حيث الفترة خالل الصندوق  وأحكام شروط بتحديث الصندوق  مدير  قام
 

 /االستثمارية كل من األستاذ الصناديق إدارة مجلس عضوية استقال من حيثإدارة الصندوق  مجلس ألعضاء  تم إجراء تغيير  -

 /م، واألستاذ03/02/2019بتاريخ  املالية السوق  هيئة إلى املرسل خطابنا ) عضو غير مستقل( وذلك حسب سهيل بن عبدهللا حيان

 م.21/11/2019بتاريخ  املالية السوق  هيئة إلى املرسل خطابنا محمد بن عبدهللا العلوان )عضو مستقل( وذلك حسب
 

األصول  لتعكسم 11/12/2019السعودي بتاريخ  بالريال للمرابحة فالكم لصندوق  الرئيسية االستثمار  استراتيجية تعديل تم   -

 يمكن أن يستثمر بها الصندوق لتصبح كالتالي: التي

 االعلى  الحد األدنى  الحد األصول  فئات

 %100 %50 أدوات أسواق النقد كالودائع، وعقود املرابحات، واإلجارة في اململكة العربية السعودية

 %25 %0 السعودية العربية اململكة في مصدرة صكوك

بإستثناء دولة دول الخليج  في واإلجارة املرابحات، وعقود كالودائع، النقد أسواق أدوات

 قطر

0% 30% 

 

 نهاية في كما

2019 
 الصندوق  استثمارات توزيع

  مرابحة صفقات 79.45%

  مماثلة استثمارية صناديق 19.60%

  نقد 0.95%

 املجموع 100.00%

http://www.falcom.com.sa/
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م ليصبح 19/9/2019لصندوق فالكم للمرابحه بالريال السعودي بتاريخ  مقابل  الخدمات والعموالت واالتعاباجراء تعديل تم  -

 كالتالي:

 بد التعديل  قبل التعديل

استرداد رسوم االسترداد املبكر: يحق ملدير الصندوق فرض رسوم 

% من مبلغ االسترداد على مالك الوحدة الذي 1مبكر بحد اعلى 

 يطلب استرداد وحداته خالل الثالث اشهر األولى من تاريخ االشتراك

 وم االسترداد املبكر: اليوجد سر 

 فيما عدا ذلك لم يقم مدير الصندوق بإحداث أي تغييرات على شروط وأحكام الصندوق .

   أخرى  معلومات -6

 .الصندوق  وأحكام شروط إلى الرجوع يرجى املعلومات من ملزيد

 

  أخرى  استثمارية صناديق في الصندوق  استثمار  -7

 .%19.60نسبته  ما م2019 منهاية عا في كمااستثمارات الصندوق في الصناديق االستثمارية األخرى  بلغت

  الفترة خالل الخاصة العموالت -8

 .ترتيبات عمولة خاصة  أي الفترة خالل الصندوق  مدير  يبرم لم

  أخرى  بيانات -9

 من املعلومات يرجى الرجوع إلى شروط وأحكام الصندوق .  للمزيد

  الحفظ أمين(  د
 املالية البالد شركة:  الحفظ أمين اسم -1

 140. ب.ص

 11411 الرياض

 السعودية العربية اململكة

 + 920003636 966 هاتف

 + 966( 11) 2906299 فاكس

capital.com-www.albilad 

 

 

  الحفظ أمين ومسؤوليات واجبات -2

 .االدارية بالخدمات والقيام الصندوق  أصول  حفظ عن املسئولة الجهة(  املالية البالد) الحفظ أمين يكون 

 

 الحفظ أمين رأي -3

 مدير  بين املوقع العقد أو /و املعلومات ومذكرة الصندوق  وأحكام شروط في الواردة) الحفظ بأمين املنوطة املسؤوليات إن

 .الرأي لهذا إبداءه تشمل ال ( الحفظ وأمين الصندوق 

  القانوني املحاسب( هـ

 كوبرز  وترهاوس برايس:  القانوني املحاسب اسم -1

 8282. ب.ص

 11482 الرياض

 السعودية العربية اململكة

www.pwc.com/me 

http://www.pwc.com/me
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  القانوني املحاسب رأي -2

 ملحق بالقوائم املالية في نهاية التقرير

 

  املالية القوائم(  و

  السنوية املحاسبة للفترة املرفقة املالية القوائم اعداد تم
 
 عن لصادرةا السعودية العربية املمكلة في عليها املتعارف املحاسبة ملعايير  طبقا

 . القانونين للمحاسبين السعودية الهيئة



 
 
 
 
 

 للمرابحة بالريال السعودي فالكمندوق ص 
 

 القوائم المالية 
 9201ديسمبر  31للسنة المنتهية في  
 وتقرير مراجع الحسابات المستقل 



 السعوديللمرابحة بالريـال صندوق فالكم 
  القوائم المالية

 9201 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة
 

  الصفحة  
 3 - 1 ملراجع احلسابات املستقلالفحص تقرير 

 4    قائمة املركز املايل
 5    الدخل الشاملقائمة 

 6    العائدة إىل حاملي الوحدات كيةلحقوق املقائمة التغريات يف 
 7    قائمة التدفقات النقدية

 12 - 8 إيضاحات حول القوائم املالية
 



 

 ، اململكة العربية السعودية11482، الرياض 8282(، برج اململكة، ص.ب. 25كوبرز، ترخيص رقم )برايس وترهاوس  

 www.pwc.com/middle-east +،966( 11) 211-0401+، فاكس: 966( 11) 211-0400هاتف: 
 

 

 
 
 
 
 

 بصندوق فالكم للمرابحة بالريال السعودي الوحدات حامليإلى  المستقلالحسابات تقرير مراجع 
 

 تقرير حول مراجعة القوائم المالية
 

 رأينا
النواحي اجلوهرية، املركز املايل لصندوق فالكم للمراحبة يف رأينا، أن القوائم املالية تظهر بصورة عادلة، من مجيع 

وأداءه املايل وتدفقاته النقدية للسنة املنتهية يف ذلك  9201ديسمرب  31بالريال السعودي )"الصندوق"( كما يف 
ارات األخرى التاريخ وفقًا للمعايري الدولية للتقرير املايل املعتمدة يف اململكة العربية السعودية واملعايري واإلصد

 الصادرة عن اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني.
 

 نطاق المراجعة
 تتألف القوائم املالية للصندوق مما يلي:

  9201ديسمرب  31قائمة املركز املايل كما يف. 
 .قائمة الدخل الشامل للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ 
  للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ.العائدة إىل حاملي الوحدات  حقوق امللكيةقائمة التغريات يف 
 .قائمة التدفقات النقدية للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ 
 .إيضاحات حول القوائم املالية، اليت تتضمن ملخص للسياسات احملاسبية اهلامة 

 
 أساس الرأي

لقد قمنا مبراجعتنا وفقًا ملعايري املراجعة الدولية املعتمدة يف اململكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا مبوجب هذه 
 .مسؤوليات املراجع حول مراجعة القوائم املاليةاملعايري مت توضيحها يف تقريرنا بالتفصيل ضمن قسم 

 
 بة كأساس إلبداء رأينا.نعتقد أن أدلة املراجعة اليت حصلنا عليها كافية ومناس

 
 االستقالل

إننا مستقلون عن الصندوق وفقاً لقواعد سلوك وآداب املهنة املعتمدة يف اململكة العربية السعودية املتعلقة مبراجعتنا 
 للقوائم املالية، كما التزمنا مبسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقاً لتلك القواعد.

 
 بالحوكمة عن القوائم الماليةمسؤوليات مدير الصندوق والمكلفين 

إن مدير الصندوق مسؤول عن اإلعداد والعرض العادل للقوائم املالية وفقاً للمعايري الدولية للتقرير املايل املعتمدة 
يف اململكة العربية السعودية واملعايري واإلصدارات األخرى الصادرة عن اهليئة السعودية للمحاسبيني القانونيني وعن 

ليت تنطبق من الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن هيئة السوق املالية وشروط وأحكام الصندوق، األحكام ا
وعن نظام الرقابة الداخلية الذي يراه مدير الصندوق ضروريًا ليتمكن من إعداد قوائم مالية خالية من األخطاء 

 اجلوهرية، سواًء كان ناجتة عن احتيال أو خطأ.
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 بالريال السعودي )تتمة(بصندوق فالكم للمرابحة  الوحدات حامليإلى  المستقل الحسابات تقرير مراجع
 

 )تتمة( مسؤوليات مدير الصندوق والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية
عند إعداد القوائم املالية، فإن مدير الصندوق مسؤول عن تقييم قدرة الصندوق على االستمرار يف أعماله 

عن األمور املتعلقة باالستمرارية، واستخدام مبدأ االستمرارية احملاسيب ما مل ينو مدير  -عند الضرورة  -واإلفصاح 
 الصندوق تصفية الصندوق أو وقف عملياته أو عدم وجود بديل حقيقي خبالف ذلك.

 
 إن جملس اإلدارة مسؤول عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير املالية لدى الصندوق.

 
 ات المراجع حول مراجعة القوائم الماليةمسؤولي

تتمثل أهدافنا يف احلصول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت القوائم املالية ككل خالية من األخطاء جوهرية، 
سواء كانت ناجتة عن احتيال أو خطأ، وإصدار تقرير املراجع الذي يتضمن رأينا. يُعد التأكيد املعقول مستوى 

ولكنه ال يضمن أن عملية املراجعة اليت مت القيام هبا وفقًا ملعايري املراجعة الدولية املعتمدة يف  عاليا من التأكيد،
اململكة العربية السعودية، ستكشف دائماً عن خطأ جوهري عند وجوده. ميكن أن تنتج األخطاء من احتيال أو 

 حد معقول أن تؤثر على القرارات االقتصادية خطأ، وتُ َعد جوهرية، مبفردها أو يف جمموعها، إذا كان من املتوقع إىل
 اليت يتخذها املستخدمون بناًء على هذه القوائم املالية.

 
ويف إطار عملية املراجعة اليت مت القيام هبا وفقاً ملعايري املراجعة الدولية املعتمدة يف اململكة العربية السعودية، منارس 

  ل عملية املراجعة. كما أننا نقوم أيضاً مبا يلي:التقدير املهين وحنافظ على الشك املهين خال
  حتديد وتقييم خماطر وجود أخطاء جوهرية يف القوائم املالية، سواء كانت ناجتة عن احتيال أو خطأ، وتصميم

وتنفيذ إجراءات مراجعة ملواجهة هذه املخاطر، واحلصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة كأساس إلبداء 
كرب من اخلطر الناتج عن اخلطأ رأينا. إن خطر عدم اكتشاف أي أخطاء جوهرية ناجتة عن االحتيال يعد أ

  على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو حتريف أو جتاوز نظام الرقابة الداخلي. االحتيالحيث قد ينطوي 
  احلصول على فهم ألنظمة الرقابة الداخلية املتعلقة بعملية املراجعة لغرض تصميم إجراءات مراجعة مالئمة

  لية أنظمة الرقابة الداخلية ملدير الصندوق.للظروف، وليس لغرض إبداء رأي حول فعا
  تقييم مدى مالئمة السياسات احملاسبية املستخدمة ومعقولية التقديرات احملاسبية واإلفصاحات املتعلقة هبا

  اليت قام هبا مدير الصندوق.
 راجعة اليت مت استنتاج مدى مالءمة استخدام مدير الصندوق ملبدأ االستمرارية احملاسيب، وبناًء على أدلة امل

احلصول عليها، حتديد ما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف ميكن أن تشري إىل 
وجود شك كبري حول قدرة الصندوق على االستمرار يف أعماله. وإذا توصلنا إىل وجود عدم تأكد جوهري، 

يف القوائم املالية، أو تعديل رأينا إذا كانت جيب علينا لفت االنتباه يف تقريرنا إىل اإلفصاحات ذات العالقة 
هذه اإلفصاحات غري كافية. تستند استنتاجاتنا إىل أدلة املراجعة اليت مت احلصول عليها حىت تاريخ تقريرنا. 

   ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف املستقبلية قد تؤدي إىل عدم استمرار الصندوق يف أعماله.
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 بصندوق فالكم للمرابحة بالريال السعودي )تتمة( الوحدات حامليإلى  المستقل الحسابات تقرير مراجع

 
 مسؤوليات المراجع حول مراجعة القوائم المالية )تتمة(

 
  تقييم طريقة العرض العام وهيكل وحمتوى القوائم املالية، مبا يف ذلك اإلفصاحات، وحتديد ما إذا كانت القوائم

 واألحداث ذات العالقة بطريقة حتقق العرض العادل.املالية متثل املعامالت 
 

بالنطاق والتوقيت املخطط لعملية  -من بني أمور أخرى  -املكلفني باحلوكمة مدير الصندوق و نقوم بإبالغ 
املراجعة ونتائج املراجعة اجلوهرية، مبا يف ذلك أي أوجه قصور مهمة يف نظام الرقابة الداخلي قد يتم اكتشافها 

 مراجعتنا.خالل 
 

 برايس وترهاوس كوبرز
 
 
 

_________ 
 علي حسن البصري

 409ترخيص رقم 
 

 ه1441شعبان  5
 (2020مارس  29)
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 للمرابحة بالريـال السعوديصندوق فالكم 
 المركز المالي قائمة

 9201ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )مجيع املبالغ بالريال السعودي ما مل يذكر غري ذلك(

 
 8201ديسمبر  31  2019 ديسمبر 31  إيضاح 

      الموجودات
 3.627.701  8,442,667  4 نقد وما يعادله

 1.063.937.421  700,921,539  5 ةبالتكلفة املطفأموجودات مالية 
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح 

 6 أو اخلسارة
 

174,789,079  23.044.723 
 8.099.396  7,686,449   عوائد عقود مراحبة مستحقة

 1.098.709.241  891,839,734   مجموع الموجودات
      

      المطلوبات
 1.541.401  1,503,073  7 أتعاب إدارة مستحقة

 25.136  14,446   أخرىمطلوبات 
 1.566.537  1,517,519   مجموع المطلوبات

 1.097.142.704  890,322,315   العائدة إلى حاملي الوحدات لملكيةاحقوق 
      

 898.604,250  708,502,018   )وحدة( عدد الوحدات املصدرة
 1/22  1/26   قيمة الوحدة )لاير سعودي(
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 بالريـال السعوديللمرابحة  صندوق فالكم
 قائمة الدخل الشامل

 9201ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )مجيع املبالغ بالريال السعودي ما مل يذكر غري ذلك(

 
 ديسمبر 31للسنة المنتهية في    
 8201  9201  يضاحإ 

      الدخل
 28.158.844  38,824,795   عوائد عقود مراحبة

ن بالقيمة العادلة مودات املالية ربح بيع املوج
  2,331,602   خالل الربح أو اخلسارة

 
731.686 

للموجودات  التغري يف القيمة العادلة ربح
أو العادلة من خالل الربح املالية بالقيمة 

  1,508,944   اخلسارة
 

187.548 
 29.078.078  42,665,341   مجموع الدخل

      
      المصاريف

 (.330.1675)  (6,530,579)  7 أتعاب إدارة وأخرى
 (090.190)  (307,425)   مصاريف أخرى

 (5.357.420)  (6,838,004)   مجموع المصاريف
      

 23.720.658  35,827,337   للسنة الدخلصافي 
 -  -   للسنةاآلخر  الدخل الشامل

 23.720.658  35,827,337   للسنةمجموع الدخل الشامل 
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 للمرابحة بالريـال السعوديصندوق فالكم 
 العائدة إلى حاملي الوحدات حقوق الملكيةقائمة التغيرات في 

 9201ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )مجيع املبالغ بالريال السعودي ما مل يذكر غري ذلك(

 
 ديسمبر 31للسنة المنتهية في   
  9201  8201 

 كما   حاملي الوحدات إلىالعائدة  حقوق الملكية
 يناير  1في   

 
1.097.142.704  881.588.252 

 23.720.658  35,827,337  جمموع الدخل الشامل للسنة
االشتراكات واالستردادات من قبل حاملي 

 الوحدات:
    

 1.160.714.856  1,545,967,526  اصدار وحدات قابلة لالسرتداد خالل السنة
 (968.881.062)  (1,788,615,352)  اسرتداد وحدات قابلة لالسرتداد خالل السنة

 كما  حاملي الوحدات إلىالعائدة  حقوق الملكية
  ديسمبر 31 في  

 
2,2152890,3  1.097.142.704 

     
     حركة عدد الوحدات

 يف تتلخص احلركة يف عدد الوحدات للسنة املنتهية
 ديسمرب مبا يلي: 31  

    

 ديسمبر 31للسنة المنتهية في   
  9201  8201 

 739.366.441  898.604.250  عدد الوحدات كما في بداية السنة
 961.668.291  1,246,657,055  اصدار وحدات قابلة لالسرتداد خالل السنة

 (802.430.482)  (1,436,759,287)  اسرتداد وحدات قابلة لالسرتداد خالل السنة
 898.604.250  708,502,018  عدد الوحدات كما في نهاية السنة
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 للمرابحة بالريال السعوديصندوق فالكم 
 قائمة التدفقات النقدية

 9201ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 )مجيع املبالغ بالريال السعودي ما مل يذكر غري ذلك(

 
 ديسمبر 31هية في تللسنة المن 
 9201  8201 

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 23.720.658  35,827,337 للسنة الدخلصايف 

    تعديالت لبنود غير نقدية
 (28.158.844)  (38,824,795) عوائد عقود مراحبة

خالل الربح أو ن ربح بيع املوجودات املالية بالقيمة العادلة م
 (731,686)  (2,331,602) اخلسارة

 ربح التغري يف القيمة العادلة للموجودات املالية بالقيمة
  (1,508,944) العادلة من خالل الربح أو اخلسارة

 
(187.548) 

    
    التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

 (3.035.499.435)  (3,270,054,240) اضافات املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل اخلسارة
 2,815,927,919  3,633,070,122  بالتكلفة املطفأة متحصالت بيع املوجودات املالية 

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل إىلإضافات 
 (172,000,000)  (766,949,209) الربح أو اخلسارة

 165,063,915  045,399961, أو اخلسارةالربح  العادلة من خالل بالقيمةموجودات مالية 
 (2.930.039)  412,947 عوائد عقود مراحبة مستحقة

 431.804  (38,328) أتعاب إدارة مستحقة
 16.766  (10,690) مطلوبات أخرى

 (في المستخدمةالناتجة من / )صافي التدفقات النقدية 
 (206.187.646)  247,462,792 األنشطة التشغيلية

    
    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 1.160.714.856  1,545,967,526 اصدار وحدات قابلة لالسرتداد
 (968.881.062)  (1,788,615,352) اسرتداد وحدات قابلة لالسرتداد

 من الناتجة)المستخدمة في( / صافي التدفقات النقدية 
 191.833.794  (242,647,826) األنشطة التمويلية

 (14.353.852)  4,814,966 صافي التغير في النقد وما يعادله
 17.981.553  3.627.701 النقد وما يعادله في بداية السنة 
 3.627.701  8,442,667 النقد وما يعادله في نهاية السنة 
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 عـام -1
إن صندوق فالكم للمراحبة بالريال السعودي )"الصندوق"( هو صندوق استثماري مت تأسيسه مبوجب اتفاقية 
بني فالكم للخدمات املالية )"مدير الصندوق"( واملستثمرين بالصندوق )"حاملي الوحدات"(. تتمثل أهداف 

سيولة متوافقة مع معدالت أسواق املال على املدى القصري واحملافظة على الصندوق يف حتقيق عائد وتوفري 
استثمارات حاملي وحدات الصندوق. كما يقدم الصندوق للمستثمرين حلول استثمارية متوافقة مع الشريعة 
اإلسالمية لتحقيق عائدات منافسة من السوق من استثمارات املراحبة القصرية األجل. إن الصندوق "مفتوح 

ملدة"، وال يقوم بتوزيع أية أرباح على حاملي الوحدات، بل يعاد استثمار مجيع األرباح احملصلة يف الصندوق ا
 مما ينعكس على سعر وحدة الصندوق.

 إن عنوان مدير الصندوق هو كما يلي:
 فالكم للخدمات املالية

 884ب. ص.شارع العليا، 
 11421الرياض 

 اململكة العربية السعودية

الوحدات، يعترب مدير الصندوق أن الصندوق مبثابة وحدة حماسبية مستقلة. وعليه، يقوم  حامليه مع يف تعامل
الوحدات مالكًا مستفيدين من  حاملو املدير بتحضري قوائم مالية منفصلة للصندوق. إضافة إىل ذلك، يعد

 موجودات الصندوق.

ه  )املوافق 1429مجادى اآلخر  12بتاريخ لصندوق تأسيس امت احلصول على ترخيص هيئة السوق املالية ل
 .(2008يوليو  12 ه  )املوافق1429رجب  9 (. بدأ الصندوق نشاطه بتاريخ2008يونيو  16

ذو احلجة  3خيضع الصندوق ألحكام الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن هيئة السوق املالية بتاريخ 
شعبان  16جملس هيئة السوق املالية بتاريخ ( واملعّدل من قبل 2006ديسمرب  24ه  )املوافق 1427
( واليت توضح املتطلبات اخلاصة بعمل الصناديق االستثمارية داخل 2016مايو  23ه  )املوافق 1437

 اململكة العربية السعودية.
 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة -2
اجها أدناه. مت تطبيق هذه السياسات إن أهم السياسات احملاسبية املطبقة يف إعداد هذه القوائم املالية مت إدر 

 املعروضة، ما مل يذكر غري ذلك. السنواتبشكل منتظم على مجيع 

 أسس االعداد 2-1
 مت إعداد هذه القوائم املالية للصندوق وفقاً للمعايري الدولية للتقارير املالية املعتمدة يف اململكة العربية السعودية.
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مبوجب مبدأ التكلفة التارخيية واملعّدل بإعادة تقييم املوجودات املالية بالقيمة مت إعداد هذه القوائم املالية 
 العادلة من خالل الربح او اخلسارة.

ليس للصندوق دورة تشغيلية ميكن تعريفها بوضوح ولذلك ال يتم عرض املوجودات واملطلوبات املتداولة وغري 
ضاً عن ذلك، تعرض املوجودات واملطلوبات حسب ترتيب املتداولة بشكل منفصل يف قائمة املركز املايل. وعو 

 السيولة.

يتطلب إعداد القوائم املالية من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافرتاضات تؤثر يف تطبيق السياسات احملاسبية 
ن هذه واملبالغ املشمولة يف التقرير للموجودات واملطلوبات واإليرادات واملصاريف. قد ختتلف النتائج الفعلية ع

التقديرات. تتم مراجعة التقديرات واالفرتاضات املتعلقة هبا بشكل مستمر. يتم إثبات مراجعة التقديرات 
احملاسبية يف السنة اليت يتم خالهلا مراجعة التقديرات وتأثريها على أية سنوات مستقبلية. مل يتم استخدام أية 

 ائم املالية.تقديرات جوهرية أو افرتاضات مؤثرة يف إعداد هذه القو 

 شهر من تاريخ التقرير. 12يتوقع الصندوق استعادة أو تسوية مجيع موجوداته ومطلوباته خالل فرتة 

  تغييرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحاتال 2-2
 تم اعتمادها من قبل الصندوق جديدة وتعديالتمعايير 

فيما . ٢٠١٩يناير  ١السنوية اليت تبدأ يف أو بعد مت نشر معيار حماسيب جديد وهو ساري املفعول للفرتات 
 يلي تقييم اإلدارة لتأثري هذا املعيار اجلديد:

 عقود اإليجار - ١٦المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
االعرتاف  بشكل رئيسي على حماسبة املستأجرين وينتج عنه ١٦يؤثر املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 

والتمويل  التشغيل يف قائمة املركز املايل. يزيل املعيار التفريق احلايل بني عقود إجيار اً د اإلجيار تقريبجبميع عقو 
جلميع عقود  اإلجيارات ويتطلب االعرتاف باألصل )احلق يف استخدام البند املؤجر( وااللتزام املايل بدفع

 .املنخفضة األجل وذات القيمة يوجد استثناء اختياري لعقود اإلجيار قصرية اً.اإلجيار تقريب
 يتعاملإجراء تقييم آلثار تطبيق املعيار اجلديد على القوائم املالية للصندوق، وبالنظر إىل أن الصندوق ال مت

 يف عقود اإلجيار كمستأجر، مل يتم حتديد أي تأثري.
 دوقأو تعديالت جديدة غير سارية المفعول ولم يتم تطبيقها مبكراً من قبل الصن معايير

 الفرتات نشر بعض املعايري احملاسبية والتعديالت اجلديدة على املعايري والتفسريات احملاسبية اليت تسري على مت
أن  يتوقعمن قبل الصندوق. ال اً ولكن مل يتم اعتمادها مبكر  ٢٠٢٠يناير  ١السنوية اليت تبدأ يف أو بعد 

 يكون هلذه املعايري تأثري جوهري على القوائم املالية للصندوق.
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 العملة الوظيفية وعملة العرض  2-3
 يعمل هبا الصندوق )"العملة بعملة البيئة االقتصادية الرئيسية اليت تقاس البنود املدرجة بالقوائم املالية

 ظيفية وعملة العرض للصندوق.ميثل العملة الو  الوظيفية"(. يتم عرض القوائم املالية بالريال السعودي والذي

 معامالت وأرصدة
يتم حتويل املعامالت اليت تتم بالعمالت األجنبية إىل الريال السعودي باستخدام أسع ار الصرف السائدة يف 

م تاريخ تلك املعامالت. يتم حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية بعملة أجنبية إىل الريال السعودي باستخدا
أسعار الصرف السائدة يف تاريخ قائمة املركز املايل. يتم إدراج خسائر وأرباح صرف العمالت االجنبية هلذه 

 املعامالت يف قائمة الدخل الشامل.

 نقد وما يعادله  2-4
يشمل النقد وما يعادله للصندوق األرصدة لدى البنوك واليت يتم إدارهتا من قبل مدير الصندوق. يدرج النقد 

 يعادله بالتكلفة املطفأة يف قائمة املركز املايل. وما

 األدوات المالية  2-5
يتم االعرتاف وإلغاء االعرتاف بكافة العمليات االعتيادية املتعلقة بشراء وبيع املوجودات املالية بتاريخ التداول؛ 

االعتيادية املتعلقة بشراء أو بيع العمليات إن أي التاريخ الذي يلتزم فيه الصندوق بشراء أو بيع املوجودات. 
املوجودات املالية تتطلب إيصال هذه املوجودات ضمن إطار زمين تنص عليه األنظمة أو تلك املتعارف عليها 

 يف السوق.
يتم االعرتاف بكافة املوجودات واملطلوبات املالية األخرى مبدئيا بتاريخ التداول الذي يصبح فيه الصندوق 

 التعاقدية لألداة.طرفاً يف األحكام 

 تصنيف وقياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 2-5-1
 أدوات حقوق امللكية

تُعرف أدوات حقوق امللكية بكوهنا األدوات اليت تستويف مفهوم حقوق امللكية من وجهة نظر املصدر، أي 
 لمصدر.ل حقوق امللكيةتعاقديا بالدفع ومتتلك حقوق يف  األدوات اليت ال تشمل التزاماً 

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو املتمثلة يف استثمارات يف حقوق امللكية الصندوق موجوداته املالية  يصنف
حقوق امللكية بالقيمة العادلة من  ه يفبقياس كافة استثمارات يقوم الصندوق الحقاً  مبدئياً، ومن مث اخلسارة

ف االستثمار يصنتخالل الربح أو اخلسارة، باستثناء يف حال اختيار مدير الصندوق عند االعرتاف املبدئي 
حقوق امللكية غري القابلة لإللغاء بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. تتمثل سياسة الصندوق يف 

لكية باعتبارها القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عندما يتم يف حتديد استثمارات كحقوق امل
االحتفاظ بتلك االستثمارات ألغراض أخرى غري املتاجرة. وعند استخدام هذا االختيار، يتم االعرتاف 

، وحيدث ذلك الدخل الشامل تم تصنيفها الحقا يف قائمةباألرباح واخلسائر يف الدخل الشامل اآلخر وال ي
يضا عند استبعادها. ال يتم تسجيل خسائر االخنفاض يف القيمة )وعكس خسائر االخنفاض يف القيمة( أ
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بصورة منفصلة عن التغريات األخرى يف القيمة العادلة لالستثمارات. يتم االعرتاف بتوزيعات األرباح يف قائمة 
 الدخل الشامل عند وجود حق للصندوق باستالم تلك املبالغ.

 
 نأدوات الدي

 نظر املصدر كعقود مراحبة. تعرف أدوات الدين بكوهنا األدوات اليت تستويف مفهوم االلتزام املايل من وجهة
 يعتمد التصنيف أو القياس الالحق ألدوات الدين على:

 منوذج األعمال املطبق من قبل الصندوق يف إدارة املوجودات؛ و
 خصائص التدفقات النقدية للموجودات.

 هذه العوامل، يصنف الصندوق أدوات الدين لديه إىل التكلفة املطفأة.اعتماداً على 
التكلفة املطفأة: إن املوجودات اليت يتم االحتفاظ هبا لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، حيث متثل هذه 

ة، يتم التدفقات النقدية دفعات أصل الدين والربح وغري املصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسار 
قياسها بالتكلفة املطفأة. يتم تعديل القيمة الدفرتية هلذه املوجودات من خالل خمصصات اخلسائر االئتمانية 
املتوقعة املثبتة واملقاسة. يتم االعرتاف باألرباح احملققة من هذه املوجودات املالية يف قائمة الدخل الشامل 

 باستخدام طريقة معدل العمولة الفعال.

عمال: يعكس منوذج األعمال كيفية إدارة الصندوق للموجودات هبدف حتقيق تدفقات نقدية. منوذج األ
وذلك سواء كان هدف الصندوق يقتصر على حتصيل التدفقات النقدية التعاقدية من املوجودات أو حتصيل 

ل كذلك بالنسبة كل من التدفقات النقدية التعاقدية والتدفقات النقدية من بيع املوجودات. وإذا مل يكن احلا
لكلتا احلالتني )مثال: املوجودات املالية احملتفظ هبا ألغراض املتاجرة(، يتم تصنيف املوجودات املالية ضمن 

 "أخرى" من منوذج األعمال وتقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة.

ل جملموعة من املوجودات تشمل إن العوامل اليت يأخذها الصندوق بيعن االعتبار عند حتديد منوذج األعما
اخلربات السابقة حول كيفية حتصيل التدفقات النقدية هلذه املوجودات وكيفية تقييم أداء املوجودات داخليا 
وإعداد التقارير بذلك إىل اإلدارة العليا وكيفية تقييم املخاطر وإدارهتا إضافة إىل كيفية تعويض املدراء. تعد 

هبا بغرض املتاجرة حمتفظاً هبا بغرض البيع يف األجل القريب أو تكون جزء من حمفظة األوراق املالية احملتفظ 
األدوات املالية اليت تدار معاً أو عندما يتوفر دليل لنمط فعلي حديث على اكتساب األرباح قصرية األجل. 

 و اخلسارة.تصنف هذه األوراق املالية ضمن "أخرى" لنموذج األعمال وتقاس بالقيمة من خالل الربح أ

مدفوعات أصل الدين والربح: عندما يهدف منوذج األعمال إىل االحتفاظ باملوجودات إما لتحصيل التدفقات 
النقدية التعاقدية أو حتصيل التدفقات النقدية والبيع، يقوم الصندوق بتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية 

ختبار مدفوعات أصل الدين والربح(. عند إجراء ألدوات الدين متثل مدفوعات أصل الدين والربح فقط )ا
هذه التقييم، بأخذ الصندوق بعني االعتبار ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تتوافق مع ترتيب اإلقراض 
األساسي، أي أن الفائدة تشمل فقط اعتبارات القيمة الزمنية للموارد واملخاطر االئتمانية وخماطر اإلقراض 

خرى وهامش الربح الذي يتوافق مع ترتيب اإلقراض األساسي. عندما تؤدي الشروط التعاقدية األساسية األ
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إىل التعرض للمخاطر أو التقلبات اليت تتعارض مع ترتيب اإلقراض األساسي، يتم تصنيف املوجودات املالية 
 ذات العالقة وقياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة.

وذج األعمال املستخدم منق تصنيف استثمارات الدين إال يف حالة واحدة وهي أن يتم تغيري ال يعيد الصندو 
يت تلي التغيري. يتوقع أال تكون يف إدارة تلك املوجودات. تتم إعادة التصنيف من بداية فرتة التقرير األوىل ال

 هذه التغيريات متكررة حيث مل حيدث أي منها خالل الفرتة.
 

 قيمة الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأةانخفاض  2-5-2
يقوم الصندوق بتقييم خسائر االئتمان املتوقعة على أساس استطالعي ملوجوداته املدرجة بالتكلفة املطفأة. 
يقوم الصندوق بإثبات خمصص هلذه اخلسائر يف تاريخ كل تقرير. يعكس قياس خسائر االئتمان املتوقعة ما 

  يلي:
  متحيزة ومرجحة يتم حتديدها من خالل تقييم جمموعة من النتائج احملتملةقيمة غري. 
 القيمة الزمنية للموارد. 
  املعلومات املعقولة واملدعومة املتاحة دون تكلفة أو جهد غري مربر يف تاريخ التقرير حول األحداث املاضية

  أو الظروف احلالية أو توقعات الظروف االقتصادية املستقبلية.
خسارة االئتمان   األخذ يف االعتبار قيمة املوجودات املالية احملتفظ هبا بالتكلفة املطفأة يف حسابلقد مت

املتوقعة. ومع ذلك، كانت خسارة االئتمان املتوقعة هلا غري جوهرية، وبالتايل مل يتم عرضها يف هذه القوائم 
األرصدة لدى و  يف االستثمارات يف مراحبات ةاملالية. تتضمن املوجودات املالية احملتفظ هبا بالتكلفة املطفأ

لدى بنك ذو  واالستثمارات يف مراحبات األرصدة البنكيةبوتوزيعات األرباح املدينة. يتم االحتفاظ  البنك
 .مرتفعتصنيف ائتماين 

 
 إلغاء االعتراف  2-5-3

التعاقدية يف استالم التدفقات النقدية يتم إلغاء االعرتاف باملوجودات املالية أو جزء منها عند انقضاء احلقوق 
( 2( حتويل الصندوق لكافة املخاطر اجلوهرية ومنافع امللكية أو 1من هذه املوجودات أو عند حتويلها، وعند 

 عدم قيام الصندوق بتحويل أو االحتفاظ هبذه املخاطر ومنافع امللكية ومل حيتفظ الصندوق بسيطرته عليها.
 

 يةالمطلوبات المال  2-5-4
يصنف الصندوق مطلوباته املالية بالتكلفة املطفأة ما مل يكن لديه مطلوبات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل 
الربح أو اخلسارة. يلغي الصندوق االعرتاف باملطلوبات املالية عند تنفيذ التزاماته التعاقدية أو إلغائها أو 

 انقضائها.

 المقاصة 2-6
صايف القيمة يف قائمة املركز املايل فقط عندما يكون  عرضواملطلوبات املالية و يتم إجراء مقاصة املوجودات 

للصندوق حالًيا حق نظامي ملزم مبقاصة هذه املبالغ وعند وجود نية إما لتسويتها على أساس الصايف أو بيع 
 املوجودات وتسديد املطلوبات يف آن واحد.
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 مصاريف مستحقة وذمم دائنة أخرى  2-7
س الحقًا بالتكلفة املطفأة الذمم الدائنة األخرى مبدئيًا بالقيمة العادلة وتقاريف املستحقة و املصاتقيد 

 باستخدام طريقة معدل العمولة الفعلية.

 الوحدات حامليالعائدة إلى  حقوق الملكية  2-8
العائدة إىل حاملي الوحدات على الوحدات الصادرة واألرباح املبقاة الناجتة عن نشاط  حقوق امللكيةتشمل 

وتصنف الوحدات القابلة  العائدة إىل حاملي الوحدات كحقوق ملكية حقوق امللكيةالصندوق. وتصنف 
  لالسرتداد كحقوق ملكية كما هو مبني أدناه.

 الوحدات القابلة لالسرتداد (1)
وحداته القابلة لالسرتداد كأداة حقوق امللكية إن كان لدى هذه الوحدات اخلصائص يصنف الصندوق 

 :التالية
  لصندوق يف حالة حقوق امللكية لأن تعطي حاملي الوحدات احلق يف احلصول على حصة نسبية من

 تصفية الصندوق.
 .أن تكون ضمن فئة أدوات تابعة لكافة الفئات األخرى لألدوات 
  األدوات املالية ضمن فئة األدوات التابعة لكافة الفئات األخرى لألدوات ذات اخلصائص أن تكون كافة

 املتطابقة.
  ال تتضمن األداة أي التزامات تعاقدية لدفع النقد أو أصل مايل آخر ما عدا حقوق حاملي الوحدات

 لصندوق.حقوق امللكية لالنسبية يف 
 تعزى إىل األداة على مدار عمر األداة بشكل جوهري على  يعتمد إمجايل التدفقات النقدية املتوقعة اليت

املثبتة قوق امللكية املثبتة أو التغري يف القيمة العادلة حلحقوق امللكية  الربح أو اخلسارة أو التغري يف
 واملستبعدة للصندوق على مدار عمر األداة.

 
ة للبيع املصنفة كأدوات حقوق امللكية إن وحدات الصندوق القابلة لالسرتداد تستويف مفهوم األدوات القابل

يقوم الصندوق باستمرار بتقييم  موجب معيار الدويل للتقرير املايل وبالتايل مت تصنيفها كأدوات حقوق امللكية.
يف حال ما إذا استوفت الوحدات القابلة لالسرتداد كافة اخلصائص  .تصنيف الوحدات القابلة لالسرتداد

وقياسها بالقيمة كمطلوبات مالية يل للتقرير املايل، فسيقوم الصندوق بتصنيفها  والشروط حسب املعيار الدو 
مع أي اختالفات من القيمة الدفرتية السابقة تثبت يف حقوق امللكية العائدة ، العادلة يف تاريخ إعادة التصنيف

 . إىل حاملي الوحدات
 املتاجرة بالوحدات  ( 2)

إن وحدات الصندوق متاحة للشراء فقط يف اململكة العربية السعودية لدى فروع فالكوم للخدمات املالية من 
حقوق امللكية  لصندوق يف يوم التقييم بقسمةحقوق امللكية لقبل أشخاص طبيعيني أو اعتباريني. يتم حتديد 

دد الوحدات القائمة يف يوم التقييم ذي )القيمة العادلة جملموع املوجودات ناقصا املطلوبات( على إمجايل ع
 الصلة.
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 الزكاة / الضريبة  2-9
ن الزكاة أو ضريبة الدخل، إن مل يتم تكوين خمصص للزكاة أو ضريبة الدخل يف القوائم املالية املرفقة، حيث أ

 وجدت، ستكون التزاماً على حاملي الوحدات.

 إثبات اإليرادات  2-10
يكون من احملتمل أن تتدفق إىل الصندوق منافع اقتصادية ويكون باإلمكان يتم إثبات اإليرادات عندما 

قياسها بصورة موثوق هبا بغض النظر عن موعد الدفع. تُقاس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل املقبوض بعد 
 خصم الضرائب واحلسومات.

 رباح.الصندوق احلق يف استالم توزيعات األ ا يكون لدىرباح عندميتم االعرتاف بإيرادات توزيع األ

يتم اإلعرتاف بإيرادات املراحبات على أساس نسيب، وذلك على مدى فرتة العقد على أساس املبالغ األساسية 
ل الربح املتفق عليه  .القادمة ومعدَّ

 
 إدارة المخاطر المالية -3

 عوامل المخاطر المالية 3-1
يتمثل هدف الصندوق يف ضمان قدرة الصندوق على االستمرار كمنشأة عاملة حىت يتمكن من االستمرار 

 الوحدات. حلامليالوحدات وضمان السالمة املعقولة  حاملييف تقدمي العوائد املثلى إىل 

وخماطر االئتمان نشطة الصندوق تعرضه جملموعة متنوعة من املخاطر املالية اليت تشتمل على خماطر السوق أإن 
 وخماطر السيولة.

يتحمل مدير الصندوق مسؤولية حتديد ومراقبة املخاطر. يشرف جملس إدارة الصندوق على مدير الصندوق 
 وهو مسؤول يف النهاية عن اإلدارة العامة للصندوق.

لدى الصندوق  رة الصندوق.تتم مراقبة والسيطرة على املخاطر اعتمادًا على احلدود اليت يضعها جملس إدا
اليت حتدد اسرتاتيجيات أعماله العامة، وتعرضه للمخاطر وإدارة املخاطر العامة وهو و لشروط واألحكام وثيقة ل

 ملزم باختاذ إجراءات إلعادة التوازن للمحفظة مبا يتماشى مع إرشادات االستثمار.

يتعرض هلا؛ فيما يلي شرح هذه  يستخدم الصندوق أساليب خمتلفة لقياس وإدارة خمتلف أنواع املخاطر اليت
 األساليب:

  مخاطر السوق (أ)
 مخاطر صرف العمالت (1)

خماطر صرف العمالت األجنبية هي خماطر تذبذب قيمة التدفقات النقدية املستقبلية ألداة مالية بسبب 
 التغريات يف أسعار صرف العمالت وتنشأ هذه املخاطر عن األدوات املالية املثبتة بعمالت أجنبية.
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مجيع معامالت وأرصدة الصندوق بالريال السعودي وبالتايل ال يتعرض الصندوق ملخاطر صرف العمالت إن 
 األجنبية.

 مخاطر أسعار العموالت (2)
تنشأ خماطر أسعار العموالت اخلاصة من احتمال تأثري التغريات يف أسعار العموالت اخلاصة يف السوق على 

لألدوات املالية. ال خيضع الصندوق إىل خماطر جوهرية ألسعار العمولة الرحبية املستقبلية أو القيمة العادلة 
  .حيث أن أسعار العموالت ثابتة يف عقود املراحبة اخلاصة

 االئتمان مخاطر (ب)
خماطر االئتمان هي خماطر تسبب أحد أطراف األداة املالية خبسارة مالية للطرف اآلخر من خالل العجز إن 

عن تسوية التزام ما. يتعّرض الصندوق ملخاطر ائتمانية على املوجودات املالية. يقوم مدير الصندوق باحلد من 
اين ألوضاع سوق املال. إن احلد األقصى من خالل مراقبة املخاطر االئتمانية ووضع سقف ائتم االئتمانخماطر 

 للتعرض ملخاطر االئتمان للموجودات املالية هو قيمتها الدفرتية.

 االئتمانية المتوقعة الخسائرقياس 
احلال يف مل يكن ، كما ها، يتم إثبات خسائر االئتمان قبل حدوثةاملتوقع يةاالئتمان سارةاخلمبوجب منوذج 

يتطلب منوذج اإلحنفاض يف القيمة اجلديدة املزيد من املعلومات يف الوقت املناسب منوذج اخلسارة املتكبدة. 
 من شأنه أن يسمح بعكس أكثر دقة للتعرض ملخاطر االئتمان املتأصلة.

املتعلق باالخنفاض املعتمد يف اململكة العربية السعودية  9مبوجب النهج العام للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم 
 للموجوداتمة، يتم تصنيف املوجودات املالية اىل ثالثة مراحل. تشري كل مرحلة إىل اجلودة االئتمانية يف القي

 احملدد. ةاملالي

: تشمل األدوات املالية اليت مل تشهد زيادة كبرية يف خماطر االئتمان منذ االعرتاف األويل أو اليت 1املرحلة 
لتقرير. بالنسبة هلذه املوجودات، يتم اإلعرتاف خبسائر ائتمانية لديها خماطر ائتمانية منخفضة كما يف تاريخ ا

شهرًا ويتم احتساب الربح على القيمة الدفرتية اإلمجالية للموجودات )أي بدون خصم  12متوقعة ملدة 
 للعالوة اإلئتمانية(.

االعرتاف األويل )ما مل املرحلة الثانية: تشمل األدوات املالية اليت شهدت زيادة كبرية يف خماطر االئتمان منذ 
يكن لديها خماطر ائتمانية منخفضة كما يف تاريخ التقرير( ولكن ليس لديها دليل موضوعي على اخنفاض 
القيمة. بالنسبة هلذه املوجودات، يتم تسجيل اخلسارة االئتمانية املتوقعة له على مدى العمر، ومع ذلك، يتم 

 ية لألصل.احتساب الربح على القيمة الدفرتية اإلمجال
: تشمل األدوات املالية اليت لديها دليل موضوعي على اخنفاض قيمتها كما يف تاريخ التقرير. يتم 3املرحلة 

 تصنيف املتعثرون الذين لديهم بالفعل اخنفاض يف القيمة )تعثر( يف هذه املرحلة.
 



 
 صندوق فالكم للمرابحة بالريـال السعودي

 إيضاحات حول القوائم المالية
 2019ديسمبر  31المنتهية في  للسنة

 )مجيع املبالغ بالريال السعودي ما مل يذكر غري ذلك(
 

- 16 - 
 

يف املعتمد يف اململكة العربية السعودية  9يتمثل أحد املكونات الرئيسية للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم 
حتديد ما إذا كانت هناك زيادة كبرية يف خماطر االئتمان من التعرضات االئتمانية للصندوق منذ االعرتاف 
األويل. يعترب تقييم االخنفاض امللحوظ عاماًل رئيسيًا يف حتديد نقطة التحول بني شرط قياس خمصص على 

 شهراً وآخر قائم على اخلسارة االئتمانية املتوقعة مدى العمر. 12ملتوقعة مدته أساس اخلسارة االئتمانية ا
 

يتم مراقبة أداء املوجودات املالية بصورة منتظمة مقابل التصنيف / احملفزات احملددة مسبقًا لضمان فعالية 
  ومالئمة ذلك والتأكد من:

 قبل التعرض للتعثر فئات قادرة على حتديد الزيادات الكبرية يف خماطر االئتمان. 
  يوًما 30من النقطة يف الوقت الذي يصبح فيه األصل مستحًقا أكثر من  حترراً فئات ليست أكثر. 
  ( ومدى 1شهر )املرحلة  12مثة استقرار يف خمصص اخلسارة االئتمانية املتوقعة للتحويالت بني مدة

 احلياة.
 حدد الصندوق التعريف التايل للتعثر يف السداد:

يوًما أو حدوث أحداث من شأهنا  90ريف "التعثر" على أنه إما عدم سداد التزام مايل مستمر ملدة يتم تع
أن تدفع الصندوق إىل اعتبار أن من غري املرجح أن يقوم العميل بسداد التزاماته االئتمانية إىل الصندوق. 

  :بعني العتبار العوامل التاليةالصندوق  يأخذعن السداد،  يف حالة التعثر املفرتضعند تقييم ما إذا كان 
 ،النوعية على سبيل املثال انتهاكات العهد 
 ،الكمية على سبيل املثال، التأخر يف السداد وعدم سداد التزام آخر لنفس املصدر إىل الصندوق 
 .وبناًء على البيانات اليت يتم تطويرها داخلًيا ويتم احلصول عليها من مصادر خارجية 

هي تقديرات يف تاريخ معني يتم حساهبا بناًء على مناذج التقييم اإلحصائي ويتم  السداد احتمالية التعثر في
تقييمها باستخدام أدوات تصنيف مصممة وفًقا ملختلف فئات األطراف املعنية. تستند هذه النماذج 

ل الطرف املعين بني اإلحصائية إىل البيانات اجملمعة داخلًيا واليت تشتمل على عوامل كمية ونوعية. إذا مت انتقا
 رتبط به.فئات التقديرات، فإن ذلك سيؤدي إىل تغيري يف تقدير التعثر يف السداد امل

هي مقدار اخلسارة املتوقعة يف حالة وجود تعثر. يقوم الصندوق بتقييم معلومات  الخسارة الناتجة من التعثر
خسارة التعثر يف السداد بناءًا على تاريخ معدالت االسرتداد للمطالبات من األطراف املتأخرة يف السداد. 

 يعترب نوذج خسارة التعثر يف السداد الضمانات جزءاً ال يتجزأ من األصل املايل.

هو تقدير للمدى الذي قد يتعرض له الصندوق للطرف امللتزم يف حالة التعثر يف  الناتج عند التعثرالتعرض 
السداد. يستمد الصندوق التعرض للتعثر يف السداد من التعرض احلايل للطرف امللتزم. جيب أن يأخذ تقييم 

وهذا أمر مهم يف حالة موجودات التعرض للتعثر يف السداد أي تغريات متوقعة يف التعرض بعد تاريخ التقييم. 
حيث قد يكون التعثر يف السداد لعدة سنوات يف املستقبل. إن التعرض للتعثر يف السداد ملوجود  2املرحلة 

 مايل هو إمجايل قيمته الدفرتية.
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عقود يقوم الصندوق باالستثمار يف ال يتعرض الصندوق ملخاطر ائتمان جوهرية على األدوات املالية حيث 
  عالية االستقرار.قصرية االجل  ة بالسلعمراحب
 31الرتكيز االئتماين حملفظة االستثمار، اعتماًدا على األطراف املقابلة. كما يف مبراجعة مدير الصندوق  يقوم

 Aميتلك الصندوق استثمارات ذات تصنيفات ائتمانية ترتاوح من  ،2018ديسمرب  31و 2019ديسمرب 
من موديز والذي لديه تصنيف ائتماين خارجي لدى بنك البالد  مايعادله مودعرصيد النقد و  إن .BB+إىل 

  .A3جبودة ائتمانية 
 مخاطر السيولة  )ج(

يف عدم قدرة الصندوق على توليد موارد نقدية كافية لتسوية التزاماته  املتمثلةخماطر السيولة هي املخاطر إن 
 أو ال ميكن القيام بذلك إال بشروط تكون غري جمدية. استحقاقهابالكامل عند 

يف الوحدات واسرتدادها يف كل يوم تقييم. ولذلك  االشرتاكوأحكام الصندوق على امكانية  شروطتنص 
من سداد عمليات االسرتداد يف أي وقت. وتعد األوراق املالية  الناجتة السيولةيتعرض الصندوق ملخاطر 

سهولة وميكن تصفيتها يف أي وقت. ورغم ذلك، قام مدير الصندوق بوضع إرشادات للصندوق قابلة للتحقق ب
السيولة الصندوق ويقوم مبراقبة متطلبات السيولة بانتظام لضمان وجود أموال كافية للوفاء بأي التزامات عند 

من األطراف  اجلديدة أو تصفية حمفظة االستثمار أو باحلصول على متويلاالشرتاكات نشوئها، إما من خالل 
 ذوي العالقة.

 المالإدارة مخاطر رأس  3-2
حقوق الوحدات القابلة لالسرتداد. ميكن أن تتغري قيمة  حلامليالعائدة  حقوق امللكيةميثل رأس مال الصندوق 

الوحدات القابلة لالسرتداد بشكل ملحوظ يف كل يوم تقييم، حيث خيضع الصندوق  حامليالعائدة إىل  امللكية
الوحدات يف كل يوم تقييم باإلضافة إىل التغريات الناجتة عن  حامليواالسرتدادات وفًقا لتقدير  لالشرتاكات

أداء الصندوق. تتمثل أهداف الصندوق عند إدارة رأس املال يف احلفاظ على قدرة الصندوق على االستمرار 
ملصاحل اآلخرين، وكذلك احلفاظ على الوحدات واملكافآت ألصحاب ا حلامليكمنشأة عاملة وحتقيق العوائد 

 قاعدة رأس املال لدعم تنمية أنشطة االستثمار للصندوق. 

واالسرتدادات املتعلقة االشرتاكات وللحفاظ على هيكل رأس املال، تتمثل سياسة الصندوق يف رصد مستوى 
قد يدفعها الصندوق باملوجودات اليت يتوقع أن يكون قادرًا على تصفيتها وتعديل كمية التوزيعات اليت 

 للوحدات القابلة لالسرتداد.

 حامليالعائدة إىل  حقوق امللكيةيقوم جملس إدارة الصندوق ومدير االستثمار مبراقبة رأس املال على أساس 
 الوحدات القابلة لالسرتداد.
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 تقديرات القيمة العادلة 3-3
ر السوق املدرجة يف هناية التداول  النشطة على أسعا تعتمد القيمة العادلة لألدوات املالية املتداولة يف األسواق

على  بيع يف يوم التقييم بناءً  كما يف تاريخ القوائم املالية. يتم تقييم األدوات اليت مل يتم عليها أي حركة
 .أحدث سعر للعرض

لتقدمي  السوق النشط هو السوق الذي يتم فيه التعامل مع املوجودات أو املطلوبات حبركة وحجم كافينيإن 
معلومات السعر على أساس مستمر. إن القيمة العادلة تساوي تقريباً القيمة الدفرتية ناقصاً خمصص االخنفاض 

 يف قيمة الذمم املدينة األخرى والذمم الدائنة األخرى. 

 :يتكون تسلسل القيمة العادلة من املستويات التالية
  أسواق نشطة للموجودات أو املطلوبات املشاهبة اليت ( يف لةمعدّ املستوى األول: هي أسعار معلنه )غري

 .تستطيع املنشأة الوصول إليها بتاريخ القياس
  األسعار املدرجة املعلنة يف املستوى األول واليت تكون ملحوظة  غرياملستوى الثاين: هي مدخالت أخرى

 .لألصل أو االلتزام بشكل مباشر أو غري مباشر
 قابلة للمالحظة للموجودات واملطلوبات.املستوى الثالث: هي مدخالت غري  

ميكن  واليت األول،يتم تصنيف االستثمارات القائمة على املدخالت خبالف األسعار املدرجة ضمن املستوى 
حقوق مالحظتها للموجودات أو املطلوبات كاملستوى الثاين، وقد مت تقييم هذه االستثمارات باستخدام 

املقدرة للموجودات ال تعترب القيمة العادلة  .(تداول) السعودية األسهم سوقاملتاحة يف  لصندوقل امللكية
  املالية للصندوق خمتلفة بشكل كبري عن قيمتها الدفرتية. طلوباتوامل

يتضمن اجلدول التايل حتليل التسلسل اهلرمي للقيمة العادلة ملوجودات ومطلوبات الصندوق )حسب الفئة( 
 :8201ديسمرب  31و 9201 ديسمرب 31املقاسة بالقيمة العادلة كما يف 

 
  9201 ديسمرب 31كما يف 

 الموجوداتفئة 
 المستوى
 المجموع الثالثالمستوى  الثاني المستوى األول

مالية بالقيمة العادلة موجودات 
 174,789,079 - 174,789,079 - من خالل الربح أو اخلسارة

 700,921,539 700,921,539 - -  بالتكلفة املطفأةموجودات مالية 
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  8201ديسمرب  31كما يف 

 فئة الموجودات
المستوى 

 المجموع المستوى الثالث المستوى الثاني األول
موجودات مالية بالقيمة 

العادلة من خالل الربح أو 
 23.044.723 - 23.044.723 - اخلسارة

موجودات مالية بالتكلفة 
 املطفأة 

- - 1,063,937,421 1,063,937,421 
 

 
 نقد وما يعادله -4

يتم إدارة احلساب البنكي من قبل مدير  النقد املودع لدى بنوك حملية. يفالنقد وما يعادله  رصيديتمثل 
 الصندوق. 

 
 بالتكلفة المطفأة مالية موجودات -5

 يف استثمار الصندوق يف عقود مراحبة بالسلع ذات عائد ثابت منخفض املخاطر يف بنوك حملية الرصيديتمثل 
يتم قياس هذه االستثمارات مبدئياً بالتكلفة ويتم قياسها الحقاً  واملؤسسات املالية )فالكم للخدمات املالية(.

 بالتكلفة املطفأة، فيما يلي قائمة بالسلع املستثمر هبا:
 8201ديسمبر  31  9201ديسمبر  31 
    

 808.662.421  327,100,030 بالتينيوم
 95.275.000  248,321,509 بالديوم

 -  74,000,000 زيت النخيل
 32.000.000  51,500,000 أملنيوم

 63.000.000  - أم سي يو
 65.000.000  - أكس يب آي

 700,921,539  1.063.937.421 
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 بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة موجودات مالية -6
 يف املراحبات ستثمرت صناديق استثمارية حملية أخرىوحدات يتمثل هذا الرصيد يف استثمار الصندوق يف 

 ربية السعودية. تدار من قبل شركات استثمار مرخصة من قبل هيئة السوق املالية يف اململكة العو 
  فيما يلي توزيع االستثمارات احملتفظ هبا يف وحدات الصناديق:

ديسمبر  31  9201ديسمبر  31 
8201 

    
 -  49,593,987 األول صندوق أسواق املال 

 22,857,175  15,095,041 صندوق إتقان للمراحبة 
 187,548  22,000,000 صندوق املرابح 

 -  33,061,314 الرياض صندوق النقد  
 -  55,038,737 صندوق مسقط املالية لتمويل التجارة

 174,789,079  23,044,723 
 
 عالقة مع أطراف ذويوأرصدة معامالت  -7

الطرف االخر او ممارسة نفوذ هام  علىكان لطرف القدرة على السيطرة   إذاعالقة  ذويطراف اهنا تعترب األ
 .والتشغيليةالطرف االخر يف اختاذ القرارات املالية  على

ضمن السياق االعتيادي لألعمال، يقوم الصندوق بالتعامل مع األطراف ذوي العالقة اليت ختضع بدورها إىل 
يئة السوق املالية. يتم اعتماد كافة املعامالت مع األطراف ذوي أحكام وشروط الصندوق الصادرة من ه

 الصندوق. إدارةالعالقة من ِقبل جملس 

  ذو عالقة بالصندوق. طرفاً  ةيعترب مدير الصندوق والشرك
  

مبلغ المعامالت خالل السنة 
 الرصيد الختامي ديسمبر 31هية في تالمن

 2018 2019 المعاملةطبيعة  الطرف ذو العالقة
ديسمبر  31

2019 
ديسمبر  31

2018 
 1,541,401 1,503,073 5,167,330 6,530,579 أتعاب اإلدارة وأخرى فالكم للخدمات املالية

٪ من حقوق امللكية للصندوق يف كل يوم تقييم. 0.5إدارة حمسوبة مبعدل سنوي بدفع أتعاب الصندوق يقوم 
 أخرى يتم دفعها نيابة عن الصندوق. مصاريف ةيقوم مدير الصندوق باسرتداد أي ذلك،باإلضافة إىل 
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ديسمرب  31مليون لاير سعودي كما يف  96.7بلغت عمليات املراحبة مع شركة فالكم للخدمات املالية 
 املستحقة خالل املراحباتمليون لاير سعودي(. بلغ الدخل املكتسب من  181.19: 2018) 2019

مليون لاير سعودي(. باإلضافة إىل ذلك، بلغ الدخل  6.24: 2018مليون لاير سعودي ) 46.2السنة 
 (.مليون لاير سعودي 1.68: 2018)مليون  0.81القائمة  راحباتامل منالعام  اللاملكتسب خ

 
 األدوات المالية بحسب الفئة -8

 
ديسمبر  31 

9201 
 8201ديسمبر  31 

     الموجودات بحسب قائمة المركز المالي
     تكلفة مطفأة

 3.627.701  8,442,667  نقد وما يعادله
 1.063.937.421  700,921,539  موجودات مالية بالتكلفة املطفأة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
 اخلسارة

 
174,789,079  23.044.723 

 8.099.396  7,686,449  عوائد مستحقة
 1.098.709.241  891,839,734  مجموعال

 
 آخر يوم للتقييم -9

إن آخر يوم  كل يوم عمل )يوم التقييم(.  هناية يف قيمة حقوق امللكيةالصندوق وحساب  وحداتيتم تقييم 
 .9201 ديسمرب 31كان تقييم  

 
 أحداث الحقة -10

وانتشر يف مجيع أحناء الصني  2020( يف أوائل عام Covid-19مت تأكيد وجود فريوس تاجي جديد )
أن الصندوق عترب يالقارية وما وراءها، مما تسبب يف اضطرابات يف األنشطة التجارية والنشاط االقتصادي. 

. نظرًا ألن الوضع متغري وسريع التطور، فإننا ال نعترب قوائم املاليةهذا التفشي حدث غري قابل للتعديل يف ال
 .لصندوقمكن تقدمي تقدير كمي للتأثري احملتمل هلذا التفشي على اأنه من امل

 
 الموافقة على القوائم المالية -11

 (.2020مارس  29ه )1441شعبان  5 بتاريخ جملس اإلدارةمتت املوافقة على القوائم املالية من قبل 
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