
  

  

 السعودية�سهمل �فالكمندوق�ص

 )ا�الية�للخدمات�فالكمشركة� من�قبل�ر ا�دا�(

  (غ#"�مراجعة)�وجزةا��ا�وليةة�القوائم�ا�الي

  �م٢٠٢١يونيو��٣٠ا�ن.-ية�,ي�لف("ة�الستة�أشهر�

 ا�ستقل�ا�راجع�صفحتقرير��مع

  

  

  



 

 لسهم�السعوديةصندوق�فالكم�

 فالكم�للخدمات�ا�اليةشركة��ا�دار�من�قبل

  وجزة�ا��القوائم�ا�الية�ا�ولية

  �م٢٠٢١يونيو��٣٠لف("ة�الستة�أشهر�ا�ن.-ية�,ي�

  

  الصفحة  الفهرس

    

  ٢  ا�ستقلا�راجع�تقرير�فحص�

  ٣  وجزةا��قائمة�ا�ركز�ا�ا=ي�ا�ولية

  ٤  وجزةا��الشامل�ا�ولية�الدخلالربح�أو�الخسارة�و�قائمة�

  ٥  وجزةا��حامLي�الوحدات�ا�وليةلالعائدة��صا,ي�ا�وجوداتقائمة�التغ#"ات�,ي�

  ٦  وجزةا��قائمة�التدفقات�النقدية�ا�ولية

  ١٢- �٧  وجزةا��إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�ا�ولية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  





 

�{�يتجزأ�من�هذه�القوائم�ا�الية�ا+ولية�ا�وجزة.��١٥إ-ى�١ن�ة�ما�رفقتعت�<�اJيضاحات�
ً
  جزءا

 ٣  

 

 لسهم�السعوديةصندوق�فالكم�

 )فالكم�للخدمات�ا�اليةشركة��ا�دار�من�قبل(�

  ا�وجزة��القوائم�ا�الية�ا�ولية

  �م٢٠٢١يونيو��٣٠لف("ة�الستة�أشهر�ا�ن.-ية�,ي�

  ما�لم�يذكر�غ?<�ذلك)�السعودي�بالريال�ا�بالغ(جميع�

  

 إيضاح  
  م�٢٠٢١يونيو�٣٠  

    (غ#"�مراجعة)

٣١�eم٢٠٢٠"ديسم  

  (مراجعة)

          �  

            ا�وجودات

  ١٥٫٥٠٤٫٢٥٥    ١٫٣٩٦٫٢٧٧    ٦  يعادله�وما�نقدال

  ١٣٧٫٨٣٣٫٦٥١    ١٨٩٫٥٠٢٫٠٣٤    ٧  الربح�أو�الخسارة�بالقيمة�العادلة�من�خ3ل��مالية�موجودات

  ٨٩٫٠٠٠    -       مستحقة�أرباح�توزيعات

  ١٥٣٫٤٢٦٫٩٠٦    ١٩٠٫٨٩٨٫٣١١      مجموع�ا�وجودات

            

            ا�طلوبات

  ٧٤٣٫٧٢٧    ٨٩٨٫٠٨٦    ٩  مستحقةأتعاب�إدارة�

  ١٦٫١٦٧    ١٥٫٩٩٨      مطلوبات�أخرى�

  ٧٥٩٫٨٩٤    ٩١٤٫٠٨٤      مجموع�ا�طلوبات

          

  ١٥٢٫٦٦٧٫٠١٢    ١٨٩٫٩٨٤٫٢٢٧      الوحدات�يمLاح إ=ى�العائدة�صا,ي�ا�وجودات

            

  ٥٥٫٨٣٣٫٥٩٤    ٥٥٫٣٤٣٫٥٨٠      عدد�الوحدات�ا�صدرة�(وحدة)

  ٢٫٧٣    ٣٫٤٣      (ريال�سعودي)صا,ي�ا�وجودات�للوحدة�قيمة�

   



 

�{�يتجزأ�من�هذه�القوائم�ا�الية�ا+ولية�ا�وجزة.��١٥إ-ى�١ن�ة�ما�رفقتعت�<�اJيضاحات�
ً
  جزءا

 ٤  

 

 لسهم�السعوديةصندوق�فالكم�

 )ا�الية�للخدمات�فالكما�دار�من�قبل�شركة�(�

 ا�وجزة�دخل�الشامل�اmخر�ا�ولية�قائمة�الربح�أو�الخسارة�وال

  م�٢٠٢١يونيو��٣٠,ي�ا�ن.-ية�أشهر�الستة�لف("ة

  ما�لم�يذكر�غ?<�ذلك)�السعودي�بالريال�ا�بالغ(جميع�

 

      

  

م�٢٠٢١يونيو��٣٠    إيضاح

    (غ#"�مراجعة)

  م�٢٠٢٠يونيو��٣٠

  مراجعة)�غ#"�(�

            الدخل

  ٨٧١٫٢٣٥    ٢٫٠٢٤٫٨٢٢      دخل�من�توزيعات�أرباح

بالقيمة�العادلة�من�خ3ل��ا�الية�ا�وجوداتمن�بيع��/�(خسارة)ربح

  �الربح�أو�الخسارة

    ٢٣٫٤٨٨٫٨٢٤  

  

)١٫٥٩٨٫٠٦٠(  

القيمة�العادلة�للموجودات�ا�الية�بالقيمة�العادلة�من��)�خسارة(/ربح

  الربح�أو�الخسارةخ3ل�

    ١٥٫٠٢٣٫٥٤٣  

  

)١١٫٦٦١٫٠٥٦( 

      ١٢٫٣٨٧٫٨٨١(    ٤٠٫٥٣٧٫١٨٩(  

            

            ا�صاريف

  )١٫٠٦٠٫٧٧٨(    )١٫٦٧٣٫٥٥٤(    ٩  إدارة��أتعاب

  )٨٨٫٠٦٦(    )٥٦٫٧٩٨(      أخرى مصاريف�

      )١٫١٤٨٫٨٤٤(    )١٫٧٣٠٫٣٥٢(  

            

  )١٣٫٥٣٦٫٧٢٥(    ٣٨٫٨٠٦٫٨٣٧      لف("ةل�)الخسارة(�الربح/

  -    -       ا�خر�للفQ<ة الدخل�الشامل

  )١٣٫٥٣٦٫٧٢٥(    ٣٨٫٨٠٦٫٨٣٧      الشامل�للف("ة�(الخسارة)/�الدخلمجموع�

  

   



 

�{�يتجزأ�من�هذه�القوائم�ا�الية�ا+ولية�ا�وجزة.��١٥إ-ى�١ن�ة�ما�رفقتعت�<�اJيضاحات�
ً
  جزءا

 ٥  

 

 لسهم�السعوديةصندوق�فالكم�

 ا�الية�للخدمات�فالكما�دار�من�قبل�شركة�

 ا�وجزة�حامLي�الوحدات�ا�ولية�لالعائدة��صا,ي�ا�وجوداتالتغ#"ات�,ي�قائمة�

  م٢٠٢١يونيو��٣٠لف("ة�الستة�أشهر�ا�ن.-ية�,ي�

  ما�لم�يذكر�غ?<�ذلك)�السعودي�بالريال�ا�بالغ(جميع�

    

  م�٢٠٢٠يونيو��٣٠    م٢٠٢١يونيو��٣٠    

  ١٢٩٫٨٢٠٫٨٨١    ١٥٢٫٦٦٧٫٠١٢    �(مراجعة)�يناير�١حامLي�الوحدات�كما�,ي��ى=إ�العائدة�صا,ي�ا�وجودات

 )١٣٫٥٣٦٫٧٢٥(   ٣٨٫٨٠٦٫٨٣٧    �للفQ<ة�الشامل�دخل/(الخسارة)الالربح/�(الخسارة)�و��

        

          :واYس("دادات�من�قبل�حامLي�الوحدات�اYش("اكات

  ١٫٦٣٨٫٣٥٩    ٣٫٦٥١٫١٥٦   وحدات�قابلة�ل3سQ<داد�خ3ل�الفQ<ة�إصدار 

 )١٫٨٥١٫٣٦٥(   )٥٫١٤٠٫٧٧٨(    اسQ<داد�وحدات�قابلة�ل3سQ<داد�خ3ل�الفQ<ة

(غ#"��يونيو�٣٠حامLي�الوحدات�كما�,ي��ى=إ�العائدة�صا,ي�ا�وجودات

  مراجعة)
  ١٨٩٫٩٨٤٫٢٢٧  

  

١١٦٫٠٧١٫١٥٠  

          

          تالوحدا�عدد�حركة

NOة�الستة�أشهر�ا�ن>Qي:�٣٠ة�5ي�يتتلخص�الحركة�5ي�عدد�الوحدات�لفGيونيو�بما�ي      

    

  م�٢٠٢٠يونيو��٣٠    م٢٠٢١يونيو��٣٠    

          
  ٥٥٫٦٢٥٫١٤٢    ٥٥٫٨٣٣٫٥٩٤    (مراجعة)يناير�١عدد�الوحدات�كما�,ي�

  ٧٤٦٫٠٦٧    ١٫٢٢١٫٠٤٩    وحدات�قابلة�ل3سQ<داد�خ3ل�الفQ<ة�صدار إ

 )٨٨٩٫٢٧٨(   )١٫٧١١٫٠٦٣(    خ3ل�الفQ<ة�ل3سQ<داداسQ<داد�وحدات�قابلة�

  ٥٥٫٤٨١٫٩٣١    ٥٥٫٣٤٣٫٥٨٠    (غ#"�مراجعة)�يونيو �٣٠عدد�الوحدات�كما�,ي�

    



 

�{�يتجزأ�من�هذه�القوائم�ا�الية�ا+ولية�ا�وجزة.��١٥إ-ى�١ن�ة�ما�رفقتعت�<�اJيضاحات�
ً
  جزءا

 ٦  

 

 لسهم�السعوديةصندوق�فالكم�

 ا�الية�للخدمات�فالكما�دار�من�قبل�شركة�

 �ا�وجزة�ا�ولية��التدفقات�النقديةقائمة�

  م٢٠٢١يونيو��٣٠أشهر�ا�ن.-ية�,ي�لف("ة�الستة�

  ما�لم�يذكر�غ?<�ذلك)�السعودي�بالريال�ا�بالغ(جميع�

      

  م٢٠٢١يونيو��٣٠    إيضاح�  

    (غ#"�مراجعة)�

  م�٢٠٢٠يونيو��٣٠

  (غ#"�مراجعة)

            النقدية�من�اYنشطة�التشغيلية�التدفقات

  (١٣٬٥٣٦٬٧٢٥)    ٣٨٬٨٠٦٬٨٣٧    الربح/�(الخسارة)�خ3ل�الفQ<ة

            

            �تعديت�لبنود�غ#"�نقدية

بالقيمة�العادلة�من�خ3ل��ا�الية�موجوداتالقيمة�العادلة�لل�(ربح)/�خسارة

  ربح�أو�الخسارةال�قائمة

  

(١٥٬٠٢٣٬٥٤٣)  
  

١١٬٦٦١٬٠٥٦  

            

            التغ#"ات�,ي�ا�وجودات�وا�طلوبات�التشغيلية:�صا,ي

صا5ي�التغ?<�5ي�ا�وجودات�ا�الية�بالقيمة�العادلة�من�خ3ل�الربح�أو�

  الخسارة

  

(٣٦٬٦٤٤٬٨٤٠)    ٢١٬٥٢٩٬٥٢٩  

  (٨٨٬٥١٢)    ٨٩٬٠٠٠    مستحقةتوزيعات�أرباح�

 (٦٬٠٣٤٬٧٠٠)   -    موجودات�أخرى 

  (٣٧٬٥٥٧)    ١٥٤٬٣٥٩    أتعاب�إدارة�مستحقة

  (٣٧١)    (١٦٩)    مطلوبات�أخرى 

  ١٣٬٤٩٢٬٧٢٠    (١٢٬٦١٨٬٣٥٦)    نشطة�التشغيلية�من�ا�(ا�ستخدمة�,ي)/صا,ي�التدفقات�النقدية�

            

            نشطة�التمويليةالنقدية�من�ا��التدفقات

  ١٬٦٣٨٬٣٥٩    ٣٬٦٥١٬١٥٦   الفQ<ة�خ3ل�ل3سQ<داد�قابلة�وحدات�إصدار

  (١٬٨٥١٬٣٦٦)   (٥٬١٤٠٬٧٧٨)    الفQ<ة�خ3ل�ل3سQ<داد�قابلة�وحدات�اسQ<داد

  (٢١٣٬٠٠٧)    (١٬٤٨٩٬٦٢٢)    نشطة�التمويلية�صا,ي�التدفقات�النقدية�ا�ستخدمة�,ي�ا

  ١٣٬٢٧٩٬٧١٣    (١٤٬١٠٧٬٩٧٨)    ,ي�النقد�وما�يعادله�الغ#" صا,ي�

  ٤٬٧٧٦٬٩٣١    ١٥٬٥٠٤٬٢٥٥    �الفQ<ة�بدايةنقد�وما�يعادله�كما�5ي�ال

  ١٨٬٠٥٦٬٦٤٤    ١٬٣٩٦٬٢٧٧  ٦  �الف("ة�x-ايةنقد�وما�يعادله�كما�,ي�ال



 

٧  

 

 لسهم�السعوديةصندوق�فالكم�

 )ا�الية�للخدمات�فالكما�دار�من�قبل�شركة�(

 إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�ا�ولية�ا�وجزة

  م٢٠٢١يونيو��٣٠لف("ة�الستة�أشهر�ا�ن.-ية�,ي�

  ما�لم�يذكر�غ?<�ذلك)�السعودي�بالريال�ا�بالغ(جميع�

  عـام .١

ـــالكم� ــــة��ل3ســـــهم�الســـــعوديةإن�صـــــندوق�فــ ("الصـــــندوق")�هـــــو�صـــــندوق�تـــــم�تأسيســـــه�بموجـــــب�اتفاقيـــــة�بـــــ?ن�شـــــركة�فـــــالكم�للخـــــدمات�ا�اليـ

("مـــــدير�الصـــــندوق")�وا�ســـــتثمرين�بالصـــــندوق�("حـــــامGي�الوحـــــدات").��Nـــــدف�الصـــــندوق�إ-ـــــى�تحقيـــــق�نمـــــو�ومكاســـــب�رأســـــمالية�عGـــــى�ا�ـــــدى�

الســـعودية�بغـــرض��ا+ســـهمويـــات�ا�درجـــة�5ـــي�ســـوق�غ?ـــ<�النشـــط�لســـلة�مـــن�أســـهم�شـــركات�قطـــاع�البQ<وكيما�ا{ســـتثمار الطويـــل�مـــن�خـــ3ل�

تحقيـــق�مســــتوى�أداء�يماثــــل�أداء�ا�ؤشــــر�قبـــل�الرســــوم�وا�صــــاريف.�إن�الصــــندوق�"مفتـــوح�ا�ــــدة"،�و{�يقــــوم�عــــادة�بتوزيـــع�أيــــة�أربــــاح�عGــــى�

ــــدات،�بــــل�يعــــاد�اســــتثمار�جميـــــع�ا+ربــــاح�ا�حصــــلة�5ــــي�الصــــندوق  يجــــوز�أن�يقـــــوم�ممــــا�يـــــنعكس�عGــــى�ســــعر�وحــــدة�الصــــندوق.��،حــــامGي�الوحـ

�لتقدير�واعتماد�مجلس�إدارته�بتوزيع�فائض�السيولة�عGى�شكل�توزيعات��،الصندوق 
ً
  حامGي�الوحدات.�عGىوفقا

  إن�عنوان�مدير�الصندوق�هو�كما�يGي:

  � فالكم�للخدمات�ا�الية

  � ٨٨٤ب.�ص.شارع�العليا،�

  �١١٤٢١الرياض

  .ا�ملكة�العربية�السعودية

عنــــد�التعامــــل�مــــع�مــــالكي�الوحــــدات�،�يعت�ــــ<�مــــدير�الصــــندوق�الصــــندوق�كوحــــدة�محاســــبية�مســــتقلة.�وبنــــاًء�عليــــه�،�يقــــوم�مــــدير�الصــــندوق�

  مالية�منفصلة�للصندوق.�باJضافة�إ-ى�ذلك�،�يعت�<�مالكو�الوحدات�مالك?ن�مستفيدين�من�أصول�الصندوق.�قوائمبإعداد�

).�بـــدأ�الصـــندوق�نشـــاطه�٢٠١٠يونيــو��٢٣(ا�وافـــق��ه�١٤٣١رجـــب��١١تــم�الحصـــول�عGـــى�تــرخيص�هيئـــة�الســـوق�ا�اليـــة�للصــندوق�بتـــاريخ�

  ).٢٠١٠يوليو��٥ه�(ا�وافق�١٤٣١رجب��٢٣بتاريخ�

�ـه١٤٢٧ذو�الحجة��٣الصندوق�+حكام�{ئحة�صناديق�ا{ستثمار�الصادرة�عن�هيئة�السوق�ا�الية�بتاريخ�وأنشطة��معام3تخضع�ت

ل�من�قبل�)�٢٠٠٦ديسم�<��٢٤(ا�وافق�
ّ
كما�)�،�)٢٠١٦مايو��٢٣هـ�(ا�وافق�١٤٣٧شعبان��١٦مجلس�هيئة�السوق�ا�الية�بتاريخ�وا�عد

  .�م)٢٠٢١ف�<اير��٢٤(ا�وافق�هـ�١٤٤٢رجب��١٢من�قبل�مجلس�هيئة�السوق�ا�الية�بتاريخ��هليعدت�تم

  

 �أسس�اYعداد .٢

 أسس�اYل(}ام ١-٢

��ع�ا�ــوجزةتــم�إعــداد�هــذه�القــوائم�ا�اليــة�ا+وليــة�
ً
ا+وليــة"�(معيــار�ا�حاســبة�الــدو-ي��لتقــارير�ا�اليــة"ا�–�٣٤رقــم��الــدو-يا�حاســبة��يــار وفقــا

للمـراجع?ن�وا�حاسـب?ن.��والبيانـات�والتعليمـات�ا+خـرى�الصـادرة�عـن�الهيئـة�السـعودية���ا�عتمدة�5ـي�ا�ملكـة�العربيـة�السـعودية.�)،٣٤رقم�

ـــــندوق� ــــــروط�وأحكـــــــام�الصــ ــــوق�ا�اليـــــــة�وشـ ـــــادرة�عـــــــن�هيئـــــــة�الســـ ـــــات�الصــ ــــا�للمتطلبـــــــات�والتعليمــ ــــــروط�ووفقـــ ــــار�إل®Nـــــــا�مجتمعـــــــة�ب"الشـ (�يشـــ

  .وا+حكام")

  

ولـــــذلك�{�يـــــتم�عـــــرض�ا�وجـــــودات�وا�طلوبـــــات�ا�تداولـــــة�وغ?ـــــ<�ا�تداولـــــة�بشـــــكل��،لـــــيس�للصـــــندوق�دورة�تشـــــغيلية�يمكـــــن�تعريفهـــــا�بوضـــــوح

�عن�ذلك،�تعرض�ا�وجودات�وا�طلوبات�حسب�ترتيب�السيولة.
ً
  منفصل�5ي�قائمة�ا�ركز�ا�ا-ي�ا+ولية.�وعوضا

  

  .التقرير�تاريخ�من�شهر��١٢فQ<ة�خ3ل�ومطلوباته�موجوداته�جميع�تسوية�أو�استعادة�الصندوق يتوقع�

  

��تطلبـات��"ا�عيـار�ا�حاسـ¯�Sالـدو-ي��قوائمن�الإ
ً
للتقـارير�ا�اليـة�ا+وليـة��٣٤ا�الية�ا+ولية�غ?<�مراجعة�وا{فصـاحات�الـواردة�محـدودة�وفقـا

ــــة� ــــة�مــــــع�القــــــوائم�ا�اليــ ــــة�5ــــــي�القــــــوائم�ا�اليــــــة�الســــــنوية�ويجــــــب�قراء°Nــــــا�مرتبطــ ــــاحات�ا�طلوبــ ــــمن�كافــــــة�ا�علومــــــات�واJفصــ ".�بالتــــــا-ي�{�تتضــ

  ("آخر�قوائم�مالية�سنوية")�م.٢٠٢٠<�ديسم��٣١دوق�للسنة�ا�نNOية�5ي�اجعة�للصنالسنوية�ا�ر 

  

  

  

  



 

٨  

 

 لسهم�السعوديةصندوق�فالكم�

 ا�الية�للخدمات�فالكما�دار�من�قبل�شركة�

 إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�ا�ولية�ا�وجزة�

  م٢٠٢١يونيو��٣٠ا�ن.-ية�,ي�لف("ة�الستة�أشهر�

  ما�لم�يذكر�غ?<�ذلك)�السعودي�بالريال�ا�بالغ(جميع�

  

  (تتمة)�أسس�اYعداد

 القياسأسس����������٢- ٢

��بـــدأ�التكلفـــة�التاريخيــــة�باســـتثناء�ا�وجـــودات�ا�اليــــة
ً
الTــــ��Sبالقيمـــة�العادلـــة�مـــن�خــــ3ل�الـــربح�أو�الخســـارة�تـــم�إعـــداد�القـــوائم�ا�اليــــة�وفقـــا

  � .بالقيمة�العادلةتقاس�

  .� ا{ستمرارية�مبدأ�واستخدام�ا�حاس¯�Sا{ستحقاق�أساس�باستخدام�ا�وجزة�ا+ولية�ا�الية�القوائم�هذه�إعداد�تم�،�ذلك�عGى�ع3وة

  

  العملة�الوظيفية�و�عملة�العرض��������٣- ٢

بعملـة�البيئـة�ا{قتصـادية�الرئيسـية�الTـ�Sيعمـل�Nzـا�الصـندوق�("العملـة�الوظيفيـة").��ا�ـوجزة تقاس�البنـود�ا�درجـة�بـالقوائم�ا�اليـة�ا+وليـة

  عرض�القوائم�ا�الية�ا+ولية�ا�وجزة�بالريال�السعودي�والذي�يمثل�العملة�الوظيفية�وعملة�العرض�للصندوق.�تمی

 

 �ا�حكام�و�التقديرات�استخدام������٤- ٢

ــــداد�هـــــــذه�البيانـــــــات�ا�اليـــــــة� ــــــات��ا{وليـــــــةيتطلـــــــب�إعـــ ــــ�Sتـــــــؤثر�عGـــــــى�تطبيـــــــق�السياسـ ـــــتخدام�اJدارة�للتقـــــــديرات�وا{فQ<اضـــــــات�الTـــ يتطلـــــــب�اســ

ـــــــك� ــــــن�تلـ ــــة�عــ ــــــائج�الفعليــــ ـــــــد�تختلــــــــف�النتــ ــــــروفات.�وقـ ـــــــرادات،�وا�صــ ـــــــات،�واJيـ ــــــة�ل·صــــــــول،�وا{لQ¶امـ ـــــالغ�ا�درجــ ــــــندوق�وا�بـــ ا�حاســــــــبية�للصــ

  التقديرات.

�مماثلـــة�للصـــندوق �الهامـــة�ا�حاســـبية�بالسياســـات�ا�تعلقـــة�والتقـــديرات�ما+حكـــا�كانـــت�ا�ـــوجزة�ا+وليـــة�ا�اليـــة�القـــوائم�هـــذه�إعـــداد�خـــ3ل

  .السنوية�ا�الية�القوائم�إعداد�5ي�ا�ستخدمة�والتقديرات�ل·حكام

.�١٩- راجـــع�الصــــندوق�ا�صـــادر�الرئيســــية�لعـــدم�التأكــــد�مـــن�التقــــدير�ا�فصـــح�ع¸Nــــا�5ـــي�القــــوائم�ا�اليـــة�الســــنوية�ا+خ?ـــ<ة�عــــن�جائحـــة�كوفيــــد

ــــ<ة.�وتعتقــــــد� ـــــة�الســــــنوية�ا+خ?ــ ــــا�5ــــــي�القــــــوائم�ا�اليـ ــــدم�التأكــــــد�مــــــن�التقــــــدير�{�تــــــزال�مماثلــــــة�لتلــــــك�ا�فصــــــح�ع¸Nــ اJدارة�أن�جميــــــع�مصــــــادر�عــ

  وسيواصل�الصندوق�مراقبة�الحالة،�وستنعكس�أي�تغي?<ات�مطلوبة�5ي�فQ<ات�التقرير�ا�ستقبلية.

�  

 اعتماد�ا�عاي#"�والتعديت�الجديدة�عLى�ا�عاي#"�ا�حاسبية�الحالية .٣

وتــم�توضــيحها�5ــي��م٢٠٢١ينـاير��١اعتبــاًرا�مــن��سـاريةالن�التعـدي3ت�عGــى�ا�عــاي?<�،�هنـاك�عــدد�مــومــع�ذلــك�؛{�توجـد�معــاي?<�جديــدة�صـادرة

  للصندوق.�ا�وجزة�وليةا�الية�ا+ �قوائمعGى�هذه�الكب?<�ولكن�ليس�لها�تأث?<��ا�راجعةا�الية�السنوية�قوائم�ال

 

 ا�حاسبية�الهامةالسياسات� .٤

ماليــة�ســـنوية��قــوائمفســها�ا�طبقــة�5ــي�إعــداد�آخــر�iــي�ن�ا�ــوجزةة�وليــا�اليــة�ا+ �قــوائمية�ا�طبقــة�5ــي�إعــداد�هــذه�الإن�السياســات�ا�حاســب

  .م٢٠٢٠ديسم�<��٣١للصندوق�للسنة�ا�نNOية�5ي��مراجعة

  

 أتعاب�ا�دارة�ورسوم�الحفظ�وا�صاريف�ا�خرى  .٥

ـــاريف�عGـــــى�أســـــاس�،�حيـــــث�وأتعـــــاب�الحفـــــظ�وا�صـــــروفات�ا+خـــــرى أتعـــــاب�اJدارة�تشـــــمل�الصـــــندوق�اريف�ن�مصـــــإ يـــــتم�إثبـــــات�هـــــذه�ا�صــ

  ا{ستحقاق.

ا�ومحددة�تستند�رسوم�اJدارة�والحفظ�إ�
ً
 -ى�معد{ت�محددة�مسبق

ً
  شروط�الصندوق:حكام�و + �وفقا

  ا�دارة�أتعاب

يتم�و كل�يوم�تقييم��عنالصندوق�موجودات�من�صا5ي�قيمة��٪��١٫٧٥دير�الصندوق�بنسبة�رسوم�ادارية��بدفع�يلQ¶م�الصندوق 

  و�تدفع�عGى�اساس�ربع�سنوي �احتساب�هذه�الرسوم�واستحقاقها�5ي�كل�يوم�تداول 

  فظ�الح�أتعاب

يتم�دفع�هذه�الرسوم�،�من�اصول�الصندوق�ا�حتفظ�Nzا�سنويا،٪�٠٫٠٢حفظ�بمعدل�سنوي�قدره�رسوم��بتكوين�الصندوق يقوم�

  +م?ن�الحفظ�عGى�اساس�شهري.
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 لسهم�السعوديةصندوق�فالكم�

 ا�الية�للخدمات�فالكما�دار�من�قبل�شركة�

 إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�ا�ولية�ا�وجزة�

  م٢٠٢١يونيو��٣٠لف("ة�الستة�أشهر�ا�ن.-ية�,ي�

  ما�لم�يذكر�غ?<�ذلك)�السعودي�بالريال�ا�بالغ(جميع�

  
  وما�,ي�حكمه���النقد .٦

  م٢٠٢١يونيو��٣٠  

    (غ#"�مراجعة)�

٣١��"eم٢٠٢٠ديسم  

  (مراجعة)�

 ١٥٫٥٠٤٫٢٥٥    ١٫٣٩٦٫٢٧٧ � النقد�لدى�البنوك

 

  الربح�أو�الخسارةموجودات�مالية�بالقيمة�العادلة�من�خل� .٧

  

5ـــي�الســـوق�الســـعودية�الTـــ�Sتتوافـــق�مـــع�الشـــريعة�اJســـ3مية.��مدرجـــة5ـــي�اوراق�ماليـــة�جميـــع�ا�وجـــودات�ا�اليـــة�للصـــندوق�iـــي�اســـتثمارات�

�،�مــع�مراعـــاة�ا+وزان�النســبية�لتوزيـــع�ا�وجــودات،�5ـــي�حـــ?نيســتثمر�الصـــندوق�5ــي�حصـــص�الشــركات�ضـــمن�محفظــة�ا�ؤشـــرات�ا�ســـNOدفة

  يتم�ا{حتفاظ�بالنقد�الكا5ي�5ي�الصندوق�باستمرار،�لتلبية�النفقات�وأي�الQ¶امات�أخرى�عGى�الصندوق.

 

  م٢٠٢١يونيو��٣٠  

    (غ#"�مراجعة)�

٣١��"eم٢٠٢٠ديسم  

  (مراجعة)�

 ١٣٧٫٨٣٣٫٦٥١    ١٨٩٫٥٠٢٫٠٣٤  � مدرجة�5ي�اوراق�ماليةاستثمارات�

 

بسعر�السوق�ا�علن�5ي�تداول�(سوق�ا{سهم�السعودية).�يكون�التشتت�الجغرا5ي��ا{وراق�ا�الية�ا�درجةيتم�تقييم�استثمارات�

ل3ستثمارات�ا�ذكورة�أع3ه�داخل�ا�ملكة�العربية�السعودية.�فيما�يGي�حركة�ا{ستثمارات�ا�درجة�بالقيمة�العادلة�من�خ3ل�الربح�

.أو�الخسارة  

٣١��"eم٢٠٢٠ديسم  

 (مراجعة)

  م٢٠٢١يونيو��٣٠

مراجعة)(غ#"�  

 

اYفتتا�ي�الرصيد ١٣٧٫٨٣٣٫٦٥١ ١٢٥٫٦٠٩٫٥٩٩  

)السنه/�(الشراء�خ3ل�الفQ<ة� ١٨٠٫٨٩٨٫٠٧٩ ٤٨٣٫٧٥٢٫٦٦١  

)٤٩٤٫٥٢١٫٢٣٧(  )١٦٧٫٧٤٢٫٠٦٣( )السنه/�(البيع�خ3ل�الفQ<ة�   

١٥٠٫٩٨٩٫٦٦٧ ١١٤٫٨٤١٫٠٢٣  

صا,ي�التغ#"ات�,ي�اYستثمار�بالقيمة�العادلة�من�خل�الربح�  

الخسارةأو�  

،�صا5يمكاسب�القيمة�العادلة�ا�حققة�للفQ<ة�/�السنة ٢٣٫٤٨٨٫٨٢٤ ٢٢٫٠٣٤٫٨٦٢  

،�صا5يمكاسب�القيمة�العادلة�غ?<�ا�حققة�للفQ<ة�/�السنة ١٥٫٠٢٣٫٥٤٣ ٩٥٧٫٧٦٦  

صا5ي�الربح�عGى�ا{ستثمار�بالقيمة�العادلة�من�خ3ل�الربح�أو� ٣٨٫٥١٢٫٣٦٧ ٢٢٫٩٩٢٫٦٢٨

 الخسارة

الختامي�صيدالر  ١٨٩٫٥٠٢٫٠٣٤ ١٣٧٫٨٣٣٫٦٥١  
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 لسهم�السعوديةصندوق�فالكم�

 )ا�الية�للخدمات�فالكما�دار�من�قبل�شركة�(

 إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�ا�ولية�ا�وجزة�

  م٢٠٢١يونيو��٣٠لف("ة�الستة�أشهر�ا�ن.-ية�,ي�

  ما�لم�يذكر�غ?<�ذلك)�السعودي�بالريال�ا�بالغ(جميع�

  

  (تتمة)�الخسارة�أو�الربح�خل�من�العادلة�بالقيمة�مالية�موجودات

 

يتلخص�تصنيف�ا{ستثمارات�بالقيمة�العادلة�من�خ3ل�الربح�أو�الخسارة�5ي�مجموعات�صناعية�محددة�من�قبل�تداول�عGى�النحو�������

  التا-ي:

  م٢٠٢١يونيو��٣٠  النسبة  

  (غ#"�مراجعة)

  م٢٠٢٠ديسمe"��٣١  النسبة

  (مراجعة)

  ٤٨٫١٢٦٫١٥٣  %٣٤٫٩٢  ٦٠٫٢٩٩٫٣٩٢  %٣١٫٨٢  ا�واد�ا+ساسية

  ١٧٫٣٩٣٫٥٠٢  %١٢٫٦٢  ٣٢٫٨٥٨٫٤٩٨  %١٧٫٣٤  البنوك

  ٧٫٣٣٢٫٠٧٤  %٥٫٣٢  ١٨٫٥٦٩٫٥٦٤  %٩٫٨٠  ادارة�و�تطوير�العقارات

  ١٠٫١١٩٫٠٢٠  %٧٫٣٤  ١٤٫٣٤٥٫٤٩٧  %٧٫٥٧  ا{تصا{ت

  ١٤٫٥٨٨٫٢٤٥  %١٠٫٥٨  ١٣٫٨٥٦٫٩٥٤  %٧٫٣١  الطاقة

  -   -   ١١٫١٥١٫٢٠٠  %٥٫٨٨  السلع�طويلة�ا{جل

  ١٢٫٥٩٩٫١٨٣  %٩٫١٤  ٨٫٨٧٩٫٣٩٦  %٤٫٦٩  الخدمات�ا{س3NOكية

  -   -   ٦٫١١١٫٤٥٠  %٣٫٢٣  البيع�بالتجزئة

  ٨٫٠٨٧٫٩٩٠  %٥٫٨٧  ٥٫٤٨٢٫١٤٥  %٢٫٨٩  الرعاية�الصحية

  ٧٫٨٩٢٫١٦٨  %٥٫٧٣  ٥٫٣٩٧٫٠٠٠  %٢٫٨٥  التام?ن

  ٤٫٤٩٢٫٢٦٦  %٣٫٢٦  ٤٫٥٩٧٫٩٤٥  %٢٫٤٣  النقل

التجارية�الخدمات�

  ا�هنية

٣٫٥٤٦٫٦٠٠  %٢٫٥٧  ٤٫٢٨٧٫٥٧٦  %٢٫٢٦  

  -   -   ٣٫٦٦٥٫٤١٧  %١٫٩٣  الخدمات

  ٣٫٦٥٦٫٤٥٠  %٢٫٦٥  -   -   انتاج�ا{غذية

  ١٣٧٫٨٣٣٫٦٥١  %١٠٠  ١٨٩٫٥٠٢٫٠٣٤  %١٠٠  

  

 تقديرات�القيمة�العادلة .٨

القيمة�العادلة�ل·دوات�ا�الية�ا�تداولة�5ي�ا+سواق�النشطة�إ-ى�أسعار�السوق�ا�درجة�5ي�NÄاية�التداول�كما�5ي�تاريخ�البيانات�تستند�

  ا�وجزة.�يتم�تقييم�ا+دوات�ال�STلم�يتم�بيعها�5ي�يوم�التقييم�بناًء�عGى�أحدث�سعر�شراء.�وليةا�الية�ا+ 

وحجم�كافي?ن�لتقديم�معلومات�السعر�عGى��بحركةفيه�التعامل�مع�ا�وجودات�أو�ا�طلوبات�السوق�النشط�هو�السوق�الذي�يتم��إن

�مخصص�انخفاض�قيمة�الذمم�ا�دينة�ا+خرى�و 
ً
الدفQ<ية�للذمم��القيمةأساس�مستمر.�يفQ<ض�أن�تكون�القيمة�الدفQ<ية�ناقصا

  الدائنة�تقارب�قيمها�العادلة.

  :التالية�ا�ستويات�من�العادلة�القيمةتسلسل��يتكون 

ال�STتستطيع�ا�نشأة��ا�ماثلةلة)�5ي�أسواق�نشطة�للموجودات�أو�ا�طلوبات�(غ?<�معّد �ةا�ستوى�ا+ول:�iي�أسعار�معلن •

 .الوصول�إل®Nا�بتاريخ�القياس

أو�ا{لQ¶ام�ا�ستوى�الثاني:�iي�مدخ3ت�أخرى�غ?<�ا+سعار�ا�درجة�ا�علنة�5ي�ا�ستوى�ا+ول�وال�STتكون�ملحوظة�ل·صل� •

 .بشكل�مباشر�أو�غ?<�مباشر

 .وا�طلوبات�للموجوداتا�ستوى�الثالث:�iي�مدخ3ت�غ?<�قابلة�للم3حظة� •

�ا�لكية�حقوق �أدوات�وتتضمن�ا+ول،�ا�ستوى �ضمن�تصنيفها�يتم�وال�STنشطة�أسواق�5ي�مدرجة�أسعار�عGى�تعتمد�ا{ستثمارات�إن

  لهذه�ا+دوات.�ا�درجالصندوق�بتعديل�السعر��يقوم�{.�ا�درجة



 

١١  

 

 لسهم�السعوديةصندوق�فالكم�

 ا�الية�للخدمات�فالكما�دار�من�قبل�شركة�

 إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�ا�ولية�ا�وجزة�

  م٢٠٢١يونيو��٣٠لف("ة�الستة�أشهر�ا�ن.-ية�,ي�

  ما�لم�يذكر�غ?<�ذلك)�السعودي�بالريال�ا�بالغ(جميع�

  

  ة�(تتمة)لVدوات�ا�الي�العادلة�القيمة

  

ومطلوبات�الصندوق�(حسب�الفئة)�ا�قاسة�بالقيمة���وجوداتالتسلسل�الهرمي�للقيمة�العادلة��تحليلالجدول�التا-ي��يتضمن

  :�٢٠٢٠ديسم�<�٣١و�٢٠٢١يونيو��5٣٠ي��كماالعادلة�

  

  ا�جموع  الثالث�ا�ستوى   الثاني�ا�ستوى   ا�ول �ا�ستوى   

  �        (غ#"�مراجعة)�م�٢٠٢١يونيو��٣٠,ي�كما

بالقيمة�العادلة�من�خ3ل��مالية�موجودات

  ١٨٩٫٥٠٢٫٠٣٤  -   -   ١٨٩٫٥٠٢٫٠٣٤  الربح�أو�الخسارة

       (مراجعة)�م�٢٠٢٠ديسمe"��٣١,ي�كما

بالقيمة�العادلة�من�خ3ل��مالية�موجودات

 ١٣٧٫٨٣٣٫٦٥١  -  -  ١٣٧٫٨٣٣٫٦٥١  الربح�أو�الخسارة

  

  تصنيف�ا�دوات�ا�الية

    

  م٢٠٢١يونيو��٣٠

    (غ#"�مراجعة)

٣١��"eم�٢٠٢٠ديسم

  (مراجعة)

  �        بالتكلفة�ا�طفأة�ا�وجودات�ا�الية

  ١٥٫٥٠٤٫٢٥٥    ١٫٣٩٦٫٢٧٧    النقد�ومايعادله

 ٨٩٫٠٠٠   -   مستحقة�أرباح�توزيعات

   ١٥٫٥٩٣٫٢٥٥   ١٫٣٩٦٫٢٧٧ 

  

  معامت�مع�أطراف�ذوي�عقة .٩

خر�5ي�� و�ممارسة�نفوذ�هام�عGى�الطرف�اأخر�ع3قة�إذا�كان�لطرف�القدرة�عGى�السيطرة�عGى�الطرف�ا+ �وي NÄا�ذأ�عGى�طرافا+ تعت�<�

  اتخاذ�القرارات�ا�الية�والتشغيلية.

ا+طراف�ذوي�الع3قة�ال�STتخضع�بدورها�إ-ى�أحكام�وشروط�ضمن�السياق�ا{عتيادي�ل·عمال،�يقوم�الصندوق�بالتعامل�مع�

  الصندوق�الصادرة�من�هيئة�السوق�ا�الية.�يتم�اعتماد�كافة�ا�عام3ت�مع�ا+طراف�ذوي�الع3قة�من�ِقبل�مجلس�إدارة�الصندوق 

 �الصندوق �بمدير�الع3قة�ذوي �والشركات�الصندوق �مدير�يعت�<
ً
  .بالصندوق �ع3قة�ذوي �أطرافا

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

١٢  

 

 لسهم�السعوديةصندوق�فالكم�

 ا�الية�للخدمات�فالكما�دار�من�قبل�شركة�

 ا�ولية�ا�وجزة�إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية

  م٢٠٢١يونيو��٣٠لف("ة�الستة�أشهر�ا�ن.-ية�,ي�

  ما�لم�يذكر�غ?<�ذلك)�السعودي�بالريال�ا�بالغ(جميع�

  

 عLى�الصندوق��١٩-كوفيد�آثار  .١٠

،�خاصــــة�و�ان�ا�تغ?ــــ<ات�الجديــــدة�مــــن�الف?ــــ<وس�٢٠٢١ليكــــون�مصــــدر�قلــــق�5ــــي�عــــام�،��٢٠٢٠عــــام�5ــــي�بســــرعة�١٩-كوفيــــد�جائحــــة�تطــــورت

5ــي�ا�ملكــة�العربيــة�الســعودية�ادى�إ-ــى�الســيطرة�عGــى�الحــا{ت��التحصــ?ن5ــي�بعــض�البلــدان.�ومــع�ذلــك�نجــاح��١٩- كوفيــدمرتبطــة�بتجديــد�

ــــواء�الحكومــــــة�اتخــــــذ°Nا�الTــــــ�SاJجــــــراءات�أثــــــرت�وقــــــد�ف®Nــــــا. ــــى�الف?ــــــ<وس�{حتــ �لرصــــــد�إجــــــراءات�عــــــدة�اتخــــــذنا�لقــــــد.�ا{قتصــــــادي�النشــــــاط�عGــ

  .�وظفينا�والصحة�الس3مة�إجراءات�مثل�،١٩-كوفيد�آثار�وتخفيف

ـا�بشـكل�إيجـابي.�حيـث�انـه�خـ3ل�نتـائجالو ا+عمـال��عGـى�التـأث?<�كـان�،م٢٠٢١خ3ل�النصف�ا+ول�مـن�عـام�
ً
حت�أصـب�م٢٠٢١عـام��ملحوظ

 
ً
�مدعومــة�١٩- كوفيــدســتويات�مــا�قبــل�ا�،�حيــث�مــن�ا�توقــع�أن�تعــود�ا{قتصــادات�5ــي�جميــع�أنحــاء�العــالم�إ-ــى�ا+ســواق�ا�اليــة�أكÉــ<�تفــاؤ{

إ-ى�جانب�إجراءات�التحف?¶�ا{قتصادي�ا�علنة�للتغلب�عGى�تأث?<�الوباء.�وقـد�أدى�ذلـك�إ-ـى�زيـادة�حـادة�5ـي�مؤشـر�تـداول��التحص?نب�<نامج�

ـــام� ـــ�Sســــادت�ســـــوق�ا+ســـــهم�الصـــــندوق�عGــــى�تحقيـــــق�عائـــــد�قـــــوي�خـــــ3ل�.�وقــــد�ســـــام٢٠٢١خــــ3ل�النصـــــف�ا+ول�مـــــن�عــ عدت�اJيجابيـــــة�الTــ

  .م٢٠٢١النصف�ا+ول�من�عام�

  

�بأفضــل�عمليــاتال��واصــلةدنا�جهـ�قصــارى �ســنبذل�ذلـك،�مــع�وبــالتوازي �ونصـائحها،�الحكومــة�سياســات�اتبـاع�واصــلتستؤكـد�اJدارة�أNÄــا�

  .للخطر�موظفيناوس3مة��صحة�تعريض�دون �ممكنة�طريقةأسلم�و 

  

 تسوية�قيمة�الوحدة .١١

م)�،�قــــرر��٢٠١٧ديســــم�<��٣١هـــــ�(ا�وافــــق��١٤٣٩ربيــــع�الثــــاني��١٣م�بتــــاريخ��١٧/٠٦/٠١/٢٠١٧رقــــم.��الســــوق�ا�اليــــة�وفقــــا�لتعمــــيم�هيئــــة

ـــاريخ��الســـــوق�ا�اليـــــةمجلـــــس�إدارة�هيئـــــة� )�تقييـــــد�تســـــجيل�الخســـــائر�ا{ئتمانيـــــة�٢٠١٧ديســـــم�<��٢٨هــــــ�(ا�وافـــــق��١٤٣٩ربيـــــع�الثـــــاني��١٠بتــ

ا�للمعيار�الدو-ي�للتقارير�ا�الية�
ً
 لغرض�إعداد�التقارير�ا�الية.��٩ا�توقعة�(الخسائر�ا{ئتمانية�ا�توقعة).محسوبة�وفق

.�ومـــع�٢٠٢١يونيـــو��٣٠طفـــأة�5ـــي�ا{عتبـــار�لخســـائر�ا{ئتمـــان�ا�توقعـــة�كمـــا�5ـــي�تـــم�أخـــذ�جميـــع�ا�وجـــودات�ا�اليـــة�ا�حـــتفظ�Nzـــا�بالتكلفـــة�ا�

ذلــك�،�كــان�تــأث?<�الخســائر�ا{ئتمانيــة�ا�توقعــة�عGــى�هــذه�ا�وجــودات�غ?ــ<�جــوهري�حيــث�يــتم�ا{حتفــاظ�بالنقــد�ومــا�5ــي�حكمــه�لــدى�البنــك�

ــا�لــذلك�،�{�تحتــوي�الــذي�يتمتــع�بتصــنيف�ائتمــاني�ســليم�و{�يوجــد�تــاريخ�مــن�التخلــف�عــن�الســداد�أو�
ً
ا{ســQ<داد�مــن�هــذه�ا+رصــدة.�وفق

لخســائر�ا{ئتمــان�ا�توقعــة�،�وبالتــا-ي�فــإن�تســوية�ســعر�الوحــدة�ا�حســوب��جــوهري �عGــى�أي�تعــديل�ا�ــوجزةهــذه�البيانــات�ا�اليــة�ا{وليــة�

ا�Jطار�التقرير�ا�ا-ي�ا�نطبق�مع�سعر�الوحدة�ا�حسوب�لغرض�معام3ت�الوحدة�غ?
ً
  <�مطلوبة.وفق

  

  اYل(}امات�وا�طلوبات�ا�حتملة .١٢

Qم.٢٠٢٠ديسم�<��٣١م�و�٢٠٢١يونيو���٣٠كما�5يات�¶ام{�يوجد�مطلوبات�محتملة�أو�ال �  

  

  آخر�يوم�للتقييم .١٣

��٣٠كـــان5ـــي�NÄايــة�كــل�يــوم�عمــل�(يـــوم�التقيــيم).�إن�آخــر�يــوم�تقيــيم��صــا5ي�ا�وجــوداتحســاب�قيمــة��يـــتمو �،الصــندوق �وحــداتيــتم�تقيــيم�

  .م�٢٠٢١يونيو

  

  ا�قارنة�بيانات�السنة .١٤

  السنة�السابقة�5ي�البيانات�ا�رحلية�ا�وجزة�للتدفقات�النقدية�لتتوافق�مع�العرض�5ي�الفQ<ة�الحالية.�بياناتتم�إعادة�تصنيف�بعض�

  

  ا�وجزة�ا�ولية ا�اليةا�وافقة�عLى�القوائم� .١٥

 م٢٠٢١أغسطس���١٨خبتاري�الصندوق �إدارة�مجلسمن�قبل��ا�وجزة�تمت�ا�وافقة�عGى�القوائم�ا�الية�ا+ولية

 


