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لألسهم السعودية يقين ندوق ص

 لألسهم السعودية(صندوق فالكم 
ً
) سابقا

املدار من قبل 

 فالكم للخدمات املاليةشركة - يقين كابيتال (
ً
) سابقا

القوائم املالية  

هية للسنة م٢٠٢١ديسمبر ٣١في املن

املستقلاملراجعتقرير و 



 لألسهم السعودية (صندوق فالكملألسهم السعودية يقين صندوق 
ً
)سابقا

 فالكم للخدمات املاليةشركة -يقين كابيتال املدار من قبل(
ً
) سابقا

ائم املالية  القو

هية في  م٢٠٢١ديسمبر ٣١للسنة املن

الصفحةالفهرس

٢-.٥املستقل املراجعتقرير 

٦قائمة املركز املالي 

٧الشامل الدخلأو الخسارة و الربحقائمة 

٨الوحدات ملالكيالعائدة املوجوداتصافيقائمة التغيرات في 

٩قائمة التدفقات النقدية  

١٠-٢٤إيضاحات حول القوائم املالية











 ال يتجزأ من هذه القوائم املالية  ١٧إلى١ن ة م تعتبر اإليضاحات املرفق
ً
جزءا

٦

سابقا)لألسهم السعودية(صندوق فالكملألسهم السعودية يقين صندوق 

سابقا)املاليةللخدماتفالكمشركة -يقين كابيتال املدار من قبل(

قائمة املركز املالي

م٢٠٢١ديسمبر ٣١كما في 

ما لم يذكر غير ذلك) السعودي بالريالاملبالغ(جميع 

٢٠٢٠ديسمبر ٢٠٢١٣١ديسمبر ٣١إيضاح 

املوجودات 

٥٢٨٫٣٩٦٫٠١٥١٥٫٥٠٤٫٢٥٥يعادلھومانقدال

٦١٧٠٫٣٨٧٫٩٨١١٣٧٫٨٣٣٫٦٥١ل الربح و الخسارة بالقيمة العادلة من خالماليةموجودات

٨٩٫٠٠٠-مستحقةأرباحتوزيعات

١٩٨٫٧٨٣٫٩٩٦١٥٣٫٤٢٦٫٩٠٦مجموع املوجودات

املطلوبات 

٧١٫٠١٢٫٧٠٢٧٤٣٫٧٢٧مستحقة أتعاب إدارة 

٨١٥٫٨٧٩١٦٫١٦٧مطلوبات أخرى  

١٫٠٢٨٫٥٨١٧٥٩٫٨٩٤مجموع املطلوبات

١٩٧٫٧٥٥٫٤١٥١٥٢٫٦٦٧٫٠١٢الوحدات مالكي إلىالعائدةصافي املوجودات

٥٥٫٦٣٣٫٠٨٣٥٥٫٨٣٣٫٥٩٤عدد الوحدات املصدرة (وحدة) 

٣٫٥٥٢٫٧٣قيمة الوحدة (ريال سعودي)

--٩املحتملةوااللتزاماتاالرتباطات



 ال يتجزأ من هذه القوائم املالية  ١٧إلى١ن ة م تعتبر اإليضاحات املرفق
ً
جزءا

٧

سابقا)لألسهم السعودية (صندوق فالكم لألسهم السعودية يقين صندوق 

سابقا)املاليةللخدماتفالكمشركة -يقين كابيتال املدار من قبل(

دخل الشامل اآلخر قائمة الربح أو الخسارة وال

م٢٠٢١ديسمبر ٣١كما في 

ما لم يذكر غير ذلك) السعودي بالريالاملبالغ(جميع 

٢٠٢٠ديسمبر ٢٠٢١٣١ديسمبر ٣١إيضاح 

الدخل

٤٫٤٧٨٫٠٦٠١٫٩٧٥٫١٣٢دخل من توزيعات أرباح

الربح  من خاللصافي املكاسب من بيع األصول املالية بالقيمة العادلة 

أو الخسارة

٦٤٨٫٩٩٧٫١٤٢٢٢٫٠٣٤٫٨٦٢

املوجودات املالية بالقيمة  مناملكسب/القيمة العادلة (الخسارة) 

العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

٩٥٧٫٧٦٦)٤٫١١١٫٥٦١(٦

٤٩٫٣٦٣٫٦٤١٢٤٫٩٦٧٫٧٦٠(الخسارة) / الدخلمجموع

املصاريف 

)٢٫٣٥٨٫٤٨٠() ٣٫٦٦٩٫٠١١(٧إدارة أتعاب

)٢٧٨٫٣٦٦() ١٤٧٫١٠٤(٨أخرى مصاريف 

)٢٫٦٣٦٫٨٤٦() ٣٫٨١٦٫١١٥(مجموع املصاريف

٤٥٫٥٤٧٫٥٢٦٢٢٫٣٣٠٫٩١٤ربح السنة 

--للسنةاآلخر الدخل الشامل

٤٥٫٥٤٧٫٥٢٦٢٢٫٣٣٠٫٩١٤للسنةالشامل الدخل مجموع 



 ال يتجزأ من هذه القوائم املالية  ١٧إلى١ن ة م تعتبر اإليضاحات املرفق
ً
جزءا

٨

سابقا)لألسهم السعودية (صندوق فالكم لألسهم السعودية يقينصندوق 

سابقا)املاليةللخدماتفالكمشركة -يقين كابيتال املدار من قبل(

الوحدات ملالكي العائدة صافي املوجوداتالتغيرات في قائمة 

م٢٠٢١ديسمبر ٣١كما في 

ما لم يذكر غير ذلك) السعودي بالريالاملبالغ(جميع 

٢٠٢٠ديسمبر ٢٠٢١٣١ديسمبر ٣١

١٥٢٫٦٦٧٫٠١٢١٢٩٫٨٢٠٫٨٨١يناير ١الوحدات كما في مالكي ى لإالعائدةصافي األصول 

٤٥٫٥٤٧٫٥٢٦٢٢٫٣٣٠٫٩١٤إجمالي الدخل الشامل للسنة الربح و 

:الوحداتمالكي واالستردادات من قبل االشتراكات

٧٫٦٥١٫٦٩٥٥٫٧٨٧٫٧٧٤عاموحدات قابلة لالسترداد خالل الإصدار

)٥٫٢٧٢٫٥٥٧()٨٫١١٠٫٨١٨(العاموحدات قابلة لالسترداد خالل استرداد

١٩٧٫٧٥٥٫٤١٥١٥٢٫٦٦٧٫٠١٢ديسمبر٣١الوحدات كما في مالكي ى لإالعائدةصافي األصول 

ت الوحداعددحركة

هللسنةعدد الوحدات فيما يلي :ديسمبر٣١ة في ياملن

٢٠٢٠ديسمبر ٢٠٢١٣١ديسمبر ٣١

الوحداتالوحدات
٥٥٫٨٣٣٫٥٩٤٥٥٫٦٢٥٫١٤٢يناير ١عدد الوحدات كما في 

٢٫٣٥٠٫٢٦٧٢٫٤٢٠٫٨٤٨لسنةوحدات قابلة لالسترداد خالل ا صدارإ 

)٢٫٢١٢٫٣٩٦()٢٫٥٥٠٫٧٧٨(لسنةوحدات قابلة لالسترداد خالل ا استرداد

٥٥٫٦٣٣٫٠٨٣٥٥٫٨٣٣٫٥٩٤ديسمبر ٣١عدد الوحدات كما في 



 ال يتجزأ من هذه القوائم املالية  ١٧إلى١ن ة م تعتبر اإليضاحات املرفق
ً
جزءا

٩

سابقا)لألسهم السعودية (صندوق فالكملألسهم السعودية يقين صندوق 

سابقا)املاليةللخدماتفالكمشركة -يقين كابيتال املدار من قبل(

التدفقات النقديةقائمة 

م٢٠٢١ديسمبر ٣١كما في 

ما لم يذكر غير ذلك) السعودي بالريالاملبالغ(جميع 

٢٠٢٠ديسمبر ٢٠٢١٣١بر ديسم٣١إيضاح 

النقدية من االنشطة التشغيلية التدفقات

٤٥٫٥٤٧٫٥٢٦٢٢٫٣٣٠٫٩١٤السنةخالل الربح

تعديالت لبنود غير نقدية

(مكسب) القيمة العادلة على استثمارات بالقيمة العادلة من /خسارة 

خالل الربح و الخسارة , صافي

٦

٩٥٧٫٧٦٦(٤٫١١١٫٥٦١(

التغيرات في املوجودات واملطلوبات التشغيلية: صافي
الربح أو  من خاللاملكاسب من بيع األصول املالية بالقيمة العادلة صافي

الخسارة  

٢٢٫٠٣٤٫٨٦٢()٤٨٫٩٩٧٫١٤٢(٦(

)٤٨٣٫٧٥٢٫٦٦١() ٣٠٨٫٧٠٨٫٠٣٥(٦الربح أو الخسارة من خاللبالقيمة العادلة ماليةموجوداتإلىضافات إ 

الربح أو  من خاللمتحصالت من بيع األصول املالية بالقيمة العادلة 

الخسارة

٦

٣٢١٫٠٣٩٫٢٨٦٤٩٤٫٥٢١٫٢٣٧

)٨٩٫٠٠٠(٨٩٫٠٠٠توزيعات أرباح مستحقة

٢٦٨٫٩٧٥١٩١٫٢٨٧أتعاب إدارة مستحقة 

٢٫٩٥٨) ٢٨٨(مطلوبات أخرى 

١٣٫٣٥٠٫٨٨٣١٠٫٢١٢٫١٠٧نشطة التشغيلية ألمن االناتجةصافي التدفقات النقدية 

نشطة التمويلية النقدية من األالتدفقات

٧٫٦٥١٫٦٩٥٥٫٧٨٧٫٧٧٤السنةخالللالستردادقابلةوحداتإصدار

)٥٫٢٧٢٫٥٥٧()٨٫١١٠٫٨١٨(السنةخالللالسترداد قابلةوحداتاسترداد

٥١٥٫٢١٧) ٤٥٩٫١٢٣(نشطة التمويلية ألصافي التدفقات النقدية املستخدمة في ا

١٢٫٨٩١٫٧٦٠١٠٫٧٢٧٫٣٢٤في النقد وما يعادلھ زيادةصافي ال

١٥٫٥٠٤٫٢٥٥٤٫٧٧٦٫٩٣١السنةبدايةنقد وما يعادلھ كما في ال

٥٢٨٫٣٩٦٫٠١٥١٥٫٥٠٤٫٢٥٥السنةهايةنقد وما يعادلھ كما في ال



سابقا)لألسهم السعودية فالكم (صندوق لألسهم السعودية يقين صندوق 

سابقا)املاليةللخدماتفالكمشركة -يقين كابيتال املدار من قبل (

ائم املالية   إيضاحات حول القو

م٢٠٢١ديسمبر ٣١كما في 

ما لم يذكر غير ذلك) السعودي بالريالاملبالغ(جميع 

١٠

عـام.١

يقين ("الصــندوق") هو صــندوق تم تأســيســھ بموجب اتفاقية بين  ســابقا)لألســهم الســعوديةفالكم (صــندوق لألســهم الســعوديةيقين  إن صــندوق 

ـــــركة  ـــــابقا)فالكم للخدمات املاليةكابيتال (ســـ ـــندوق في الوحدات"). مالكي("مدير الصــــــــندوق") واملســــــــتثمرين بالصــــــــندوق ("ســـ ــ تتمثل أهداف الصـــ

 
ً
ــا تتمثل أهداف الصــــندوق في  لنمو رأســــمالي طويل األجل. االســــتثمار في أســــهم الشــــركات الجديدة من خالل طرحها األولي والتي يمكن أن تتيح فرصــ

. إن الصـــــــندوق تحقيق نمو و مكاســـــــب رأســـــــمالية على املدى الطويل من خالل االســـــــتثمار في األوراق املالية املدرجة في الســـــــوق املالية الســـــــعودية.

ـــــــــندوق مما ينعكس على ســـــــــــعر  "مفتوح املدة"، وال يقوم بتوزيع أية أرباح على حاملي الوحدات، بل يعاد  ــــــلة في الصــ ــ ــــــتثمار جميع األرباح املحصـــ ــ اســـ

وحدة الصندوق.

(م) ، تم تغيير اسم مدير الصندوق من "فالكم  ٢٠٢١ديسمبر ٢١(هــــــــــ) املوافق ١٤٤٣جمادى األولى ١٧في اجتماع الجمعية العمومية املنعقد في 

هاية العام ،  قام الصندوق بتعديل شروطھ وأحكامھ ، وبناًء عليھ تم تغيير اسم الصندوق من "صندوق للخدمات املالية" إلى "يقين كابيتال". بعد 

".لألسهم السعودية" إلى "صندوق يقين لألسهم السعوديةفالكم 

إن عنوان مدير الصندوق هو كما يلي:

يقين كابيتال

٨٨٤شارع العليا، ص.ب. 

١١٤٢١الرياض  

.اململكة العربية السعودية

عند التعامل مع مالكي الوحدات، يعتبر مدير الصندوق أن الصندوق وحدة محاسبية مستقلة. وبناء على ذلك، يعد مدير الصندوق قوائم مالية 

الصندوق.موجوداتمناملستفيدينهم الوحدات مالكويعتبرمنفصلة للصندوق. وعالوة على ذلك، 

). بدأ الصندوق نشاطھ ٢٠٠٧مارس ٣١هـ (املوافق١٤٢٨ربيع األول ١٢تم الحصول على ترخيص هيئة السوق املالية للصندوق بتاريخ 

م) ٢٠٠٧نوفمبر ١٨(املوافقه ١٤٢٨ذو القعدة ٨بتاريخ 

٢٤(املوافق ـه١٤٢٧ذو الحجة ٣الصندوق ألحكام الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن هيئة السوق املالية بتاريخ وأنشطة معامالتخضع ت

من قبل  ھليعدتكما تم ) ، )٢٠١٦مايو ٢٣هـ (املوافق ١٤٣٧شعبان ١٦واملعّدل من قبل مجلس هيئة السوق املالية بتاريخ ) ٢٠٠٦ديسمبر 

.م)٢٠٢١فبراير ٢٤(املوافق هـ ١٤٤٢رجب ١٤مجلس هيئة السوق املالية بتاريخ 

١٩-كوفيدمستجدات١٫١

هاية ديسمبر ١٩-تم تحديد ساللة جديدة من فيروس كورونا املستجد )كوفيد ها جائحة في مارس٢٠١٩) ألول مرة في  م  ٢٠٢٠م وأعلن الحًقا على أ

أدى إلى فرض  الصحة العاملية. استمر انتشار الفيروس في جميع املناطق حول العالم، بما في ذلك اململكة العربية السعودية، ممامن قبل منظمة 

ملي واملحلي. قيود على السفر، وحظر التجول في املدن، وبالتالي أدى الى تباطؤ األنشطة االقتصادية، وإغالق العديد من القطاعات على املستويين العا

شهًرا بعد فترة إعداد التقرير. كما سيستمر ١٢ال يتوقع الصندوق وجود مخاطر حيال مبدأ االستمرارية بسبب ما ورد أعاله لفترة ال تقل عن 

الصندوق في تقييم طبيعة ومدى التأثير على عملياتھ ونتائجھ املالية.

أسس االعداد.٢

أسس االلتزام١-٣

 أعدت
ً
املعتمدة في اململكة العربية السعودية واملعايير واإلصدارات األخرى املعتمدة من الهيئة املاليللتقريرالدوليةللمعاييرهذه القوائم املالية وفقا

. املحاسبينوللمراجعينالسعودية 

 الصندوق يالتزم
ً
وملخص ،ومذكرة املعلوماتھ،وشروط الصندوق وأحكام،صناديق االستثمار الصادرة عن هيئة السوق املاليةبلوائحأيضا

ساسيةاملعلومات األ  هايشار ( . ها")، فيما يتعلق بإعداد القوائم املالية وعرضواألحكامالشروط “بـمجتمعةإل
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(تتمة)أسس االعداد

قياس أسس ال٢-٣

 ملبدأ التكلفة التاريخية باستثناء املوجودات املالية 
ً
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. التي تقاس تم إعداد القوائم املالية وفقا

.  االستمراريةمبدأ واستخداماملحاسبياالستحقاقأساسباستخداماملاليةالقوائم هذه إعدادتم ،ذلكعلىعالوة 

ــــــــندوق دورة تشـــــــــغيلية يمكن تعريفها بوضـــــــــوح ــــل في ،ليس للصـ ــ ــــكل منفصـــ ـــ ولذلك ال يتم عرض املوجودات واملطلوبات املتداولة وغير املتداولة بشــ

 عن ذلك، تعرض املوجودات واملطلوبات حسب ترتيب السيولة. قائمة املركز املالي
ً
. وعوضا

العملة الوظيفية و عملة العرض ٣-٣

الوظيفية للصندوق.العملةعرض هذه القوائم املالية بالريال السعودي والذي يعتبر تم 

املعامالت و األرصدة بالعمالت األجنبية ٤-٣

ــائدة في تواريخ املعمالت. تحويلتم ي ـــ ــــ ـــــعار الصــــــــــرف السـ ــ ـــــعودي باســــــــــتخدام أســـ تحويل  يتم املعامالت و األرصــــــــــدة بالعمالت األجنبية إلى الريال الســـــ

ـــــائدة بتاريخ قائمة املركز املالي.  ـــــرف الســـ ــــــعار الصـــ ــــتخدام أســ ــ إدراجيتم املوجودات و املطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية بالريال الســــــــعودي باســ

الشاملالدخلوالخسارة أوالربحقائةفياملعامالتهذه مناالجنبيةالعمالتصرفأرباحوخسائر

املالية السنة٥-٣

ديسمبر من كل سنة تقويمية.٣١يناير و تنتهي في ١تبدأ السنة املالية للصندوق في 

األحكاموالتقديراتاستخدام٦-٣

ــ  ــ ــــتخدام األحكام والتقديرات واالفتراضــــــات التي تؤثر في تطبيق الســ ــــياق األعمال العادية، يتطلب إعداد القوائم املالية من اإلدارة اســ ـــــات  في ســ ياسـ

، واملصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.واإليرادات، واملطلوباتوعلى املبالغ املبينة للموجودات، 

ــــــتمر. ويتم  ــــ ـــية على أســـــــــــاس مسـ ـــ ــــــات األســـــــــــاســـــ ــــ ها مراجعة مراجعةويتم مراجعة التقديرات واالفتراضـ ــــــنة التي يتم ف ــــ التقديرات املحاســـــــــــبية في السـ

ال توجد مجاالت حكم أو افتراضات هامة مستخدمة في إعداد هذه القوائم املاليةالتقديرات وفي السنوات التالية لها. 
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املعايير الحاليةمعايير جديدة و تفسيرات و  تعديالت على .٣

معايير وتفسيرات وتعديالت جديدة سارية املفعول في السنة الحالية

ولكن لم يكن لها أي تأثير جوهري ٢٠٢١يناير ١طبق الصـندوق ألول مرة معايير وتعديالت معينة تسـري على الفترات السـنوية التي تبدأ في أو بعد  

وقت مبكر أي معيار أو تفسير أو تعديل آخر تم إصداره ولكنھ لم يصبح ساري املفعول بعد.على هذه البيانات املالية. لم يطبق الصندوق في 

للتقرير الدوليواملعيار ،  ٣٩للمحاســـــــبةالدوليواملعيار ، ٩املاليللتقرير الدولياملعيار علىتعديالت:  ٢املرحلة-الفائدةســـــــعر معيار تصـــــــحيح 

١٦املاليللتقرير الدوليواملعيار ٤املاليللتقرير الدوليواملعيار ، ٧املالي

ــــتبدالعنداملاليةالتقاريرآثارتتناول مؤقتةإعفاءاتالتعديالتتوفر منخاٍل شـــــــبھبديلفائدة بســـــــعرالبنوكبيناملعروضالفائدة ســـــــعراســـ

:التاليةالعمليةالوسائلالتعديالتتشمل. املخاطر

ــــــــيلة هاالتيالنقديةالتدفقاتفيتغييراتأوتعاقدية،تغييراتتتطلبعمليةوســ ـــــالحيتطل ـــــعرفيكتغييراتلُتعاملمباشــــــــــرة،اإلصـــــ ــ ســـ

.السوق فيالفائدة سعرفيالحركةيعادلبمااملتغير،الفائدة 

ـــاريحتغييرات هاالتيالتصـــــ ـــعرإصــــــــالحيتطل ـــــــيصــــــــاتمنللتحوطالبنوك؛بيناملعروضالفائدة ســـــ وقفدون التحوطووثائقالتخصـ

.التحوطعالقة

شــبھبديلفائدة ســعرتخصــيصعندمنفصــلبشــكلللتحديدالقابلةاملتطلباتتلبيةإلىاالضــطرارمنللمنشــآتمؤقتإعفاءتوفير

.املخاطرملكون كتحوطاملخاطرمنخاٍل 

اســـتخدام الوســـائل العملية في الفترات املســـتقبلية إذا أصـــبحت الصـــندوق ويعتزم. للصـــندوق املاليةالقوائم علىتأثيرأي التعديالتلهذه يكنلم 

قابلة للتطبيق.

:اآلنحتىسارية الغير جديدة التعديالت التفسيرات و العايير و امل

قرر  عدد من املعايير والتعديالت والتفسـيرات الصـادرة عن مجلس املعايير الدولية للمحاسـبة والسـارية للفترات املحاسـبية املسـتقبلية والتي  هناك

:مايليوأهمها. مبكروقتفيتطبيقهاعدمالصندوق 

تاريخ السريان العنواناملعيار  

م٢٠٢٢يناير ١نكلفة إتمام العقد –املجديةغير العقود٣٧ةاملعيار الدولي للمحاسب

م٢٠٢٢يناير١املقصود االستخدامقبلاملتحصالت: املعداتواململتكات١٦للمحاسبةالدولياملعيار

الدولياملعيار،١املاليللتقريراملعيار الدولي 

املاليللتقريراملعيار الدولي ،٩املاليللتقرير

٤١املعيار الدولي للمحاسبة ،١٦

م٢٠٢٢يناير ١م ٢٠٢٠-م٢٠١٨ير املالي ر لتقلالدولي يارمعلالتحسينات السنوية ل

م٢٠٢٢يناير ١املفاهيمي اإلطارإلىإشارة ٣ياملالللتقريراملعيار الدولي 

م٢٠٢٣يناير ١اإلفصاح عن السياسات املحاسبية١للمحاسبةالدولياملعيار

م٢٠٢٣يناير ١تعريف التقديرات املحاسبية ٨املعيار الدولي للمحاسبة 

م٢٠٢٣يناير ١الضرائب املؤجلة بشأن األصول و االلتزامات الناشئة عن معاملة واحدة١٢املعيار الدولي للمحاسبة 

أخرى 

ـــــندوق توقع اليال  ها غير ســــــــــارية املفعول بعد، تأثير صـــــ ــــــــادرة عن مجلس معايير املحاســــــــــبة الدولية، ولك على جوهري أن يكون ألي معايير أخرى صــ

.صندوق ال

قوائمھ املاليةعلىبعد بتقييم تأثير التعديالت املذكورة أعاله  صندوق قم اليلم 
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السياسات املحاسبية املهمة.٤

يعادلھالنقد وما 

كما هو مشار إليھ في قائمة التدفقات النقدية من الحساب الجاري لدى البنكيعادلھالنقد وما يتكون 

األدوات املالية

والقياس األولياإلثبات

ــنـدوق بشـــــــــــــراء  إثبـاتإلغـاء  /إثبـاتيتم  كافة عمليـات الشـــــــــــــراء والبيع العـادية للموجودات املاليـة في تاريخ التـداول (أي التـاريخ الذي يلتزم فيـھ الصـــــــــــ

ــــــراءاملوجودات أو بيعها). إن  ـــــمن اإلطار الزمني املحدد عامة تكون شـ أو بيع املوجودات املالية بالطريقة العادية التي تتطلب تســـــــوية املوجودات ضــ

أو اتفاقية في السوق.بموجب الئحة 

هايتم الخســــــــــارة أوالربحبالقيمة العادلة من خالل صــــــــــنفةاملواملطلوباتاملالية األخرى (بما في ذلك املوجودات  واملطلوباتجميع املوجودات   إثبا

 
ً
ا في األحكام التعاقدية لألداة.و التداول في تاريخ أوليا

ً
الذي يصبح فيھ الصندوق طرف

 املالية واملطلوباتيتم قياس املوجودات  
ً
ــــــــتحواذ على املوجودات أوليا ـــــــرة إلى االسـ ـــــوبة مباشــ ــ ــــــــاب تكاليف املعاملة املنســ بالقيمة العادلة. يتم احتسـ

املالية املطلوباتو املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسـارة مباشـرة في الربح أو الخسـارة. بالنسـبة لجميع املوجودات  املطلوباتاملالية أو 

ـــــمها من القيمة العادلة للموجودات املالية أو األخرى، وتتم إضـــــــافة تكاليف املعامالت أو ــــاء، عند املطلوباتخصــ اإلثباتاملالية، حســـــــب االقتضـــ

.األولي

املوجودات املاليةإثباتإلغاء 

املوجودات املــاليــة عنــدمــا تنتهي الحقوق التعــاقــديــة للتــدفقــات النقــديــة من املوجودات املــاليــة، أو عنــد تحويــل املوجودات املــاليــة إثبــاتيتم إلغــاء  

.العوائدو وكافة املخاطر 

للموجودات املاليةاألوليالتصنيف والقياس 

يتم تصنيف املوجودات املالية، إلى الفئات املحددة التالية:

 رة؛والخساالربحلقيمة العادلة من خالل بااملاليةاملوجودات

 أو؛لقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخربااملاليةاملوجودات

 لتكلفة املطفأة.بااملاليةاملوجودات

أدوات الدين

 ةاملالياملطلوباتتعريف تستوفأدوات الدين هي تلك األدوات التي 
ُ
درصمن وجهة نظر امل

ويعتمد التصنيف والقياس الالحق ألدوات الدين على:

و؛دارة املوجودات إل الصندوق نموذج أعمال - 

.اتخصائص التدفق النقدي للموجود- 

التكلفة املطفأة

النقــديــة فقط مــدفوعــات رأس املــال   التــدفقــات  حيــث تمثــل هــذه  ــــــــيــل التــدفقــات النقــديــة التعــاقــديــة،  ـــ هــا؛ لتحصــ يتم قيــاس املوجودات املحتفظ 

مخصصاتأي قبلمناملوجوداتلهذه الدفتريةالقيمةتعديليتم واألرباح، والتي لم يتم تحديدها من خالل األرباح والخسائر بالتكلفة املطفأة.  

ــــــائر ـــــــارة أوالربحقــائمــةفيمثبتــھمتوقعــةائتمــانخســـــــــ " الخــاصالتمويــلدخــل"فياملــاليــةاملوجوداتهــذه مناألربــاحإيراداتإدراجيتم .  الخســــــــ

.الفعليالفائدة معدلطريقةباستخدام
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اآلخرالشامل الدخل خاللمنالعادلةالقيمة

ــيــلهــااملحتفظاملــاليــةاملوجودات للموجوداتالنقــديــةالتــدفقــاتتمثــلحيــثاملوجودات،ولبيعالتعــاقــديــةالنقــديــةالتــدفقــاتلتحصـــــــــــ

ــارة أوالربحخاللمنالعادلةبالقيمةتحديدهايتم الوالتيفقطوالربحاملالرأسمدفوعات ــ ـــ ــهايتم لكنالخســ ــ ــ منالعادلةبالقيمةقياســـ

ــائرأوأربـاحإثبـاتبـاســـــــــــــتثنـاءاآلخر،الشـــــــــــــامـلالـدخـلخاللمنالـدفتريـةالقيمـةفيالحركـاتأخـذيتم .  األخرالشـــــــــــــامـلالـدخـلخالل خســـــــــــ

ـــــــــبالعموالتإيراداتإثباتيتم . الهبوط ـــــائراألرباحقائمةفيلألداة املطفأة التكلفةمناألجنبيةالعمالتتحويلوخســــــــــائرومكاسـ . والخســـــ

 املثبتھاملتراكمةالخسائرأواملكاسبتصنيفإعادة يتم املالية،املوجوداتاستبعاديتم عندما
ً
حقوق مناآلخرالشاملالدخلفيمسبقا

الفائدةمعدلطريقةباســـــتخدام" الخاصالتمويلدخل"فياملاليةاملوجوداتهذه منالربحإدراجيتم .  أوالخســـــارة الربحقائمةإلىامللكية

.  الفعلي

القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

مالية كموجوداتاآلخرالشـــاملالدخلخاللمنالعادلةالقيمةأواملطفأة التكلفةمعاييرتســـتوفيالالتياملاليةاملوجوداتتصـــنيفيتم 

ـــارة أوالربحخاللمنالعادلةبالقيمة ـــارة أوالربحعرضيتم .  الخســـــ ـــــــھيتم الذي الديناســــــــتثمارمنالخســـــ في العادلةبالقيمةالحًقاقياسـ

ها قائمة الربح أو الخسارة في السنة التي نشأت ف

امللكيةحقوق أدوات

وتثبت بالدفعتعاقدي التزامعلىتحتوي الالتياألدواتأي . املصـــــــدرمنظور منامللكيةحقوق تعريفتلبيأدواتهيامللكيةحقوق أدوات

.األساسيةالعاديةاألسهم امللكيةحقوق أدواتأمثلةتتضمن. املصدرموجوداتصافيفيمتبقيةفائدة وجود

بعد ذلك، يقوم الصـــندوق بقياس جميع االســـتثمارات في األســـهم بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخســـارة، باســـتثناء الحاالت التي تكون 

ــــــندوق قد اختارت، عند   ــ ها إدارة الصـــــ ــــــــــــكل ال رجعة فيھ من خالل األولياإلثباتف ــــهم بالقيمة العادلة بشـ ــــــ ــ ــــــــــــتثمار في األسـ الدخل ، تعيين اسـ

ها بالقيمة العادلة من خالل راآلخالشـــامل عندما  اآلخرالشـــاملالدخل. تتمثل ســـياســـة الصـــندوق في تعيين االســـتثمارات في األســـهم على أ

ـــــتخدام هذه   ــتثمار. عند اســـــ ــائر الخياريتم االحتفاظ بتلك االســــــــــتثمارات ألغراض أخرى غير توليد عوائد االســــــــ ـــ ــ ـــــب وخســـ ، يتم إدراج مكاســـــ

خر وال يتم إعادة تصـــنيفها الحًقا إلى قائمة الربح أو الخســـارة، بما في ذلك عند االســـتبعاد. ال يتم الشـــامل اآل القيمة العادلة في خالل الدخل

القيمة) بشــكل منفصــل عن التغيرات األخرى في القيمة العادلة. توزيعات األرباح، هبوطالقيمة (وعكس خســائر هبوطاإلبالغ عن خســائر  

هامارات، يســـتمر عندما تمثل عائًدا على هذه االســـتث ها "إثبا حق الصـــندوق إثباتتوزيعات األرباح" عندما يتم دخلفي قائمة الدخل على أ

في تلقي املدفوعات.

قيمة املوجودات املاليةهبوط

ـــائر االئتمـان  ــ ــــــ ــــعـة من املعلومـات عنـد تقييم مخـاطر االئتمـان وقيـاس خســ ــــــــــــنـدوق في االعتبـار إجمـاليـة واســـــــــ املتوقعـة، بمـا في ذلك  يـأخـذ الصـ

ة.األحداث املاضية، والظروف الحالية، والتنبؤات املعقولة والداعمة التي تؤثر على التحصيل املتوقع للتدفقات النقدية املستقبلية لألدا 

املعلومات املستقبلية يتم التمييز بين:نهجعند تطبيق 

هـا اال -  ــــــكـل ملحوظ في جود ــ ـــــــــة األولياإلثبـاتئتمـانيـة منـذ  األدوات املـاليـة التي لم تتـدهور بشـــــ ــ أو التي تتمتع بخـاطر ائتمـانيـة منخفضـــ

(املرحلة األولى) و

ها االئتمانية منذ -  ــــــــة األولياإلثباتاألدوات املالية التي تدهورت بشــــــــــكل ملحوظ في جود والتي لم تكن مخاطرها االئتمانية منخفضــ

(املرحلة الثانية).

ــــــــوعي على تغطي "املرحلة الثالثة" املوجودات املا-  ــ ها دليل موضـــ في القيمة بتاريخ التقرير. ومع ذلك ال يقع أي من الهبوطلية التي لد

الصندوق في هذه الفئة.موجودات

ـــــــائر االئتمانية املتوقعة" للفئة األولى بينما يتم إثبات "خســـــــــائر ائتمانية متوقعة مدى الحياة" للفئة الثانية ١٢يتم إثبات "  من الخســ
ً
شـــــــــهرا

والثالثة.  
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(تتمة)قيمة املوجودات املاليةهبوط

تمل تشـ الخسـائر االئتمانية املتوقعة من خالل تقدير االحتمال املرجح للخسـائر االئتمانية على مدى العمر املتوقع لألداة املالية. قياسيتم 

ــــنيف ائتماني  ــ ــ ها لدى بنوك ذات تصـــ ــــدة البنوك محتفظ  ــ ــــــدة لدى البنوك. أرصـــــ ها بالتكلفة املطفأة على األرصـــــ املوجودات املالية املحتفظ 

مرتفع

املاليةاملطلوباتتصنيف وقياس 

على أســاس االســتحقاق للمبالغ الواجب دفعها في املســتقبل مقابل خدمات مســتلمة، ســواء تم إصــدار فاتورة من ِقبل املطلوباتإثباتيتم 

املورد أم ال.

 املـاليـة املطلوبـاتإثبـاتيتم 
ً
ــنـدوق بتحـديـد أوليـا بـالقيمـة العـادلـة، وعنـد االقتضــــــــــــــاء، يتم تعـديلهـا لتغطيـة تكـاليف املعـاملـة مـا لم يقم الصـــــــــــ

لقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. مالي بامطلوب

املالية بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.املطلوباتبعد ذلك، يتم قياس 

قياس القيمة العادلة

الســــوق بتاريخ القياس  أو ســــداد التزام بموجب معاملة نظامية بين متعاملين في  أصــــلالقيمة العادلة هي القيمة التي يتم اســــتالمها عند بيع 

هي التي تعكس للمطلوباتفي رأس املال وفي حالة عدم وجوده يتم أخذ األكثر فائدة الذي يمتلكھ الصندوق في ذلك التاريخ. القيمة العادلة 

مخاطر عدم األداء.

ـــط في حالة  املعلنيقيس الصــــندوق القيمة العادلة لألداة باســــتخدام الســــعر توفره،عند في الســــوق النشــــط لتلك األداة. يعتبر الســــوق نشـ

ـــندوق األدوات املدرجة في واملطلوباتللموجوداتحدوث معامالت   ــ بحجم كاف لتوفير معلومات عن الســــــــعر بشــــــــكل مســــــــتمر. ويقيس الصـــ

يوفر طريقة معقولة لسعر الخروج.السوق النشط بسعر السوق، ألن السعر 

مقاصة األدوات املالية 

ـــة املوجودات   ـــــــوية املبالغ املثبتة، يكون املاليركزاملالية ويدرج الصــــــــافي في قائمة املواملطلوباتتتم مقاصـــــ ، وعند وجود حق نظامي ملزم لتسـ

في آن واحد.املطلوباتدات وتسديد على أساس الصافي من أجل بيع املوجو املطلوباتهناك نية لتسوية املوجودات مع 

الوحداتمالكي الحقوق العائدة إلى 

ــافي املوجودات التي تعزى إلى  ــــــادرة عن  مالكيتتألف صـــــــــ ــ ــــترداد صـــ ـــــ عن ناتجوربح متراكم  الصـــــــــــندوق،مديرالوحدات من وحدات قابلة لالســ

يلي:يصنف الصندوق وحداتھ القابلة لالسترداد كأداة حقوق ملكية كما و الصندوق. 

لالستردادالقابلةالوحدات

. هاطلبات لالكتتاب مستال ا يتم وحدة لكلاالسمية القيمةبهااملكتتبات لوحدا تسجيليتم 

يصنف الصندوق وحداتھ كأداة حقوق ملكية إذا كانت الوحدات تشتمل على جميع امليزات التالية: 

.دوق لصنا تصفیةحالةفيدوق لصنا موجوداتصافينمتناسبیةحصةللمالكیسمح- 

األداة في فئة األدوات التي تخضع لجميع فئات األدوات األخرى.- 

ي تخضع لجميع فئات األدوات األخرى لها سمات متطابقة.جميع األدوات املالية في صنف األدوات الت- 

ــليم نقـد أو أي  -  ــــافي ةمـاليـ موجوداتال تتضـــــــــــــمن األداة أي التزام تعـاقـدي بتســـــــــــ ـــــ ــ ــــبيـة لصــ ــ ــــــ ـــــهم التنـاسـ آخر غير حقوق املـالـك في األســــــــ

الصندوق.موجودات

يســــتند إجمالي التدفقات النقدية املتوقعة املنســــوبة إلى األدوات على مدى عمر األداة إلى حد كبير على األرباح أو الخســــائر والتغير  - 

ها أو التغير في القيمة العادلة لصافي املوجودات لصندوق  . على مدى عمر األداة.مثبتةوالغيراملثبتةفي صافي املوجودات املعترف 

لدى الصندوق أداة مالية أخرى أو عقد يحتوي على:  يجب أال يكون –من اجل تصنيف األدوات كحقوق ملكية –ى ذلك باالضافة ال

ها أو التغيير في القيمة -  اجمالي التدفقات النقدية املسـتندة إلى حد كبير على الربح أو الخسـارة أو التغيير في حقوق امللكية املعترف 

ها للصندوق. العادلة لحقوق امللكية املعت ها و غير املعترف  و رف 
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الوحدات القابلة لالسترداد (تتمة)

تأثير التقييد الجوهري أو إصالح العائد املتبقي لحاملي األدوات.- 

تســـتوفي الوحدات املشـــاركة القابلة لالســـترداد في الصـــندوق تعريف االدوات القابلة لالســـترداد املصـــندفة كأدوات حقوق ملكية بموجب 

ها كأدوات حقوق ملكية.-(أ ٣٢. ١٦معيار املحاسبة الدولي  ب) و بناًء عليھ, يتم تصن

ها يقيم الصـندوق باسـتمرار تصـنيف الوحدات. وإذا توقفت الوحدات عن امتالك أي من امليزات أو اسـتيفاء جميع الشـروط املنصـوص عل

ـــنيفها  ٣٢رقم  ســـــــبةعيار الدولي للمحااملمن  ب١٦و أ ١٦في الفقرتين  ــــــها بالقيمة العادلة في كمطلوبات، يعيد الصـــــــندوق تصــــ مالية وقياسـ

ــــوبة إلى مالكي الوحدات. وفي حالة تاريخ إعادة التصـــــنيف، مع أي اختالفات من القيمة الدفترية الســـــابقة املثبتة في صـــــافي املوجودات املنسـ

ــــترداد كمعامالت حقوق ملكية طاملا ـــــنيف الوحدات امتالك الوحدات. يتم احتســـــــــــــاب االكتتاب واســـــــــــــترداد الوحدات القابلة لالســـــــــ تم تصــــــــ

كحقوق ملكية.

(ب)التداول بالوحدات

ــــــــعودية في فروع   ـــ ـــــراء فقط في اململكة العربية الســ ـــ ــابقا)وحدات الصـــــــــــــندوق متاحة للشـــــ قبل من،يقين كابيتال (فالكم للخدمات املالية ســـــــــــ

ــــــخاص ـــــافي قيمة املوجودات (القيمة قيمةصــــــــافيتحديديتم .  اعتباريينأوطبيعيينأشــ ـــمة صـــ موجودات الصــــــــندوق في "يوم التقييم" بقســـــ

 
ً
.الصلةالتقييم ذي يومفيالقائمةالوحداتإجماليعلى) املطلوباتالعادلة إلجمالي املوجودات ناقصا

صافي قيمة املوجودات / العائدة للوحدة

ـــــابيتم  ــــ ـــــافياحتسـ ـــــاحتم وحدة لكلاملوجوداتقيمةصـــــ ـــ هااإلفصــ ـــمةاملالياملركزقائمةفيع ــ ــــــــافيبقســـــ ـــــندوق موجوداتصــ عدد علىالصـــــ

. التقريرتاريخفيالصادرة الوحدات

الدخل ضريبةالزكاة و 

ها في هذه القوائم املالية. الزكاة و ضريبة الدخل هل التزامات على مالكي الوحدات و لم يتم النص عل

اإليراداتإثبات

يتم.  الدفعوقتعنالنظربغضموثوق،بشـــكلاملبلغقياسويمكنالصـــندوق إلىاالقتصـــاديةاملنافعتتدفققدالتياإليراداتإثباتيتم 

.والضرائبالخصوماتباستثناءعليھ،الحصول أوتلقيھتم الذي لالعتبارالعادلةبالقيمةاإليراداتقياس

ــــــائر املحققة عن كاســـــــبتم إثبات امل على أســـــــاس املتوســـــــط بيعهاتم التيالخســـــــارة أوالربحخاللمنالعادلةبالقيمةســـــــتثمارات اال والخسـ

.املرجح للتكلفة

ـــــنـدوق في  األ توزيعـاتدخـلإثبـاتيتم  هـا (أي عنـدمـا يكون حق الصــــــــ ــــــــتالم ا ربـاح في قـائمـة الربح أو الخســــــــــــــارة عنـد اإلعالن ع ـــ األربـاح توزيعســ

حقق).امل

األخرى واملصروفاتوالحفظأتعاب اإلدارة  

ـــــندوق أتعاب اإلدارة  مصـــــــــــــروفاتتشـــــــــــــمل  ــــــــروفاتالحفظ وجميع أتعابو ،الصــــــــ ـــ ـــاس  املصـــــــــــــروفاتهذه  إثباتاألخرى. ويتم املصــ ـــــ ــــ على أسـ

 في شــــروط وأحكام الصــــندوق. 
ً
وفقا لشــــروط و أحكام الصــــندوق ,  االســــتحقاق. وتســــتند أتعاب اإلدارة والحفظ على أســــعار محددة مســــبقا

كما يلي:ية هيالسياسات التفصيل

أتعاب اإلدارة

ــافي من)٪٢٠٢٠١٫٧٥ديســـمبر ٣١(٪١٫٧٥بمعدل ســـنوي قدره أتعاب إدارة  بيقوم مدير الصـــندوق بتحميل الصـــندوق في كل يوم تقييم  صـ

. الصندوق موجوداتقيمة 



سابقا)لألسهم السعودية فالكم (صندوق لألسهم السعودية يقين صندوق 

سابقا)املاليةللخدماتفالكمشركة -يقين كابيتال املدار من قبل (

إيضاحات حول القوائم املالية  

م٢٠٢١ديسمبر ٣١كما في 

ما لم يذكر غير ذلك) السعودي بالريالاملبالغ(جميع 

١٧

أتعاب الحفظ

ــــــــندوق يحمل ــ ــــــــــــروفاتالصـــ ــــــــمبر ٣١(ســـــــــــــنويا٪  ٠٫٠٢قدره بمبلغالحفظ أتعابمصـ ــ ـــافي قيمة املوجودات. يتم )  ٪٠٫٠٢: ٢٠٢٠ديســـ ـــــــــ من صـ

.تداول احتساب الرسوم املستحقة في كل يوم 

األخرى املصروفات

وأحكام الصـندوق يسـترد مدير الصـندوق من الصـندوق أي مصـروفات أخرى يتم تكبدها نيابة عن الصـندوق باملعدالت املحددة في شـروط 

باملعدالت املحددة في شروط و أحكام  الصندوق.

النقد و ما يعادلھ.٥

ديسمبر٣١

م٢٠٢١

ديسمبر٣١

م٢٠٢٠

٢٨٫٣٩٦٫٠١٥١٥٫٥٠٤٫٢٥٥النقد لدى البنوك

املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةاملوجودات.٦

ـــتثمارات في األوراق املالية املدرجة في الســــوق املالية الســــعودية التي تتوافق مع الشــــريعة اإلســــالمي ة. جميع األصــــول املالية للصــــندوق هي اسـ

هدفة ، مع األخذ في االعت بار األوزان النســــبية لتوزيع املوجودات، يســــتثمر الصــــندوق في حصــــص الشــــركات ضــــمن محفظة املؤشــــرات املســــ

بينما يتم االحتفاظ بنقد كاٍف بشكل مستمر للوفاء بالنفقات وأي التزامات أخرى على الصندوق.

ديسمبر  ٣١

٢٠٢١

ديسمبر  ٣١

٢٠٢٠

١٧٠٫٣٨٧٫٩٨١١٣٧٫٨٣٣٫٦٥١)٦٫١& ٦٫٢إيضاح ت في أوراق مالية مدرجة (استثمارا 

ــــوق املعلن في ٦٫١ ــــ ــــعر السـ ــــــتثمارات في األوراق املالية املدرجة بســـــ الجغرافي لالســـــــــتثمارات املذكورة أعاله  إن التنوع . "تداول "يتم تقييم االســـ

داخل اململكة العربية السعودية.

فيما يلي حركة االستثمارات املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:

ديسمبر  ٣١

٢٠٢١

ديسمبر٣١

٢٠٢٠

١٣٧٫٨٣٣٫٦٥١١٢٥٫٦٠٩٫٥٩٩يناير١كما في 

٣٠٨٫٧٠٨٫٠٣٥٤٨٣٫٧٥٢٫٦٦١تم شراؤها خالل العالم 

)٤٩٤٫٥٢١٫٢٣٧()٣٢١٫٠٣٩٫٢٨٦(تم بيعها خالل العام

١٢٥٫٥٠٢٫٤٠٠١١٤٫٨٤١٫٠٢٣

الربح و الخسارةمن خالل بالقيمة العادلة االستثماراتالتغيرات في صافي

٤٨٫٩٩٧٫١٤٢٢٢٫٠٣٤٫٨٦٢املكاسب من بيع املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل  الربح أو الخسارة 

ـــــــب القيمـة العـادلـة من املوجودات املـاليـة بـالقيمـة العـادلـة من  /(خســــــــــــــائر)  ــ مكـاســـــ

خالل الربح أو الخسارة 

)٩٥٧٫٧٦٦)٤٫١١١٫٥٦١

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو االســتثماراتصــافي مكاســب القيمة العادلة من 

الخسارة  

٤٤٫٨٨٥٫٥٨١٢٢٫٩٩٢٫٦٢٨

١٧٠٫٣٨٧٫٩٨١١٣٧٫٨٣٣٫٦٥١ديسمبر٣١كما في 



سابقا)لألسهم السعودية فالكم (صندوق لألسهم السعودية يقين صندوق 

سابقا)املاليةللخدماتفالكمشركة -يقين كابيتال املدار من قبل (

إيضاحات حول القوائم املالية  

م٢٠٢١ديسمبر ٣١كما في 

ما لم يذكر غير ذلك) السعودي بالريالاملبالغ(جميع 

١٨

املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة (تتمة)

ــــارة في املجموعات الصـــــــــــــناعية املحددة من قبل تداول على ٦٫٢ ــ ــــــ يتلخص تنويع املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسـ

النحو التالي:

ديسمبر  ٣١

٢٠٢١

ديسمبر٣١

٢٠٢٠

القطاع

٤٢٫٧٣٥٫١٧٣١٧٫٣٩٣٫٥٠٢البنوك

٢١٫٥٥٩٫٢٢١٤٨٫١٢٦٫١٥٣املواد األساسية

١٥٫١٧٧٫٩٦٣٧٫٣٣٢٫٠٧٥إدارة و تطوير العقارات

١٤٫٤٢٢٫٨٢٣١٠٫١١٩٫٠٢٠خدمات االتصاالت

٨٫٩٦٧٫٤٠٠٢٫٨٣٤٫٠٠٠البيع بالتجزئة

٨٫٥٣١٫١٠١٤٫٤٧٣٫٠٠٠الخدمات

-٨٫٤٥١٫٧٠٨وسائل اإلعالم و الترفية

٧٫٧١٧٫٩٤٣١٠٫١١٥٫٢٤٥طاقة

-٧٫٧٠٦٫٠٣٧البرامج و الخدمات

٦٫٢٧٧٫٠٢٤٧٫٨٩٢٫١٦٧أمينالت

هلك ٦٫٠٢٣٫٢٢٢٩٫٧٦٥٫١٨٣خدمات املس

٥٫٩٥٦٫٠٧٣٤٫٤٩٢٫٢٦٦النقل

٥٫٨٧٧٫٦٢٦٨٫٠٨٧٫٩٩٠معدات و خدمات الرعاية الصحية

-٤٫٨٥٨٫٥٨٥املالية املتنوعة

٣٫٥٧٨٫٨٠٤٣٫٥٤٦٫٦٠٠الخدمات التجارية و املهنية

٢٫٥٤٧٫٢٧٨٣٫٦٥٦٫٤٥٠طعام و مشروبات

١٧٠٫٣٨٧٫٩٨١١٣٧٫٨٣٣٫٦٥١

أتعاب اإلدارة املستحقة.٧

إيضاح 

ــــر  ٣١ ــــــــــمـــــــبـــ ــــــــ ديسـ

٢٠٢١

ديسمبر٣١

٢٠٢٠

٧٤٣٫٧٢٧٥٥٢٫٤٤٠يناير١فيكما

٣٫٦٦٩٫٠١١٢٫٣٥٨٫٤٨٠املصاريف خالل السنة

)٢٫١٦٧٫١٩٣) ٣٫٤٠٠٫٠٣٦(املدفوعات خالل السنة

٧٫١١٫٠١٢٫٧٠٢٧٤٣٫٧٢٧ديسبمر٣١كما في 

) من صـــافي ٪١٫٧٥:  ٢٠٢٠(ديســـمبر  ٪١٫٧٥, أتعاب إدارة بمعدل ســـنوي قدرة  يفرض مدير الصـــندوق على الصـــندوق في كل يوم تقييم ٧٫١

الصندوق موجوداتقيمة 



سابقا)لألسهم السعودية فالكم (صندوق لألسهم السعودية يقين صندوق 

سابقا)املاليةللخدماتفالكمشركة -يقين كابيتال املدار من قبل (

إيضاحات حول القوائم املالية  

م٢٠٢١ديسمبر ٣١كما في 

ما لم يذكر غير ذلك) السعودي بالريالاملبالغ(جميع 

١٩

االلتزامات األخرى .٨

إيضاح 
ديسمبر  ٣١

٢٠٢١
ديسمبر٣١

٢٠٢٠
١٦٫١٦٧١٣٫١٥٧يناير١كما في 

٨٫١١٤٧٫١٠٤٢٧٨٫٣٦٦&٨٫٢املصاريف خالل السنة

)٢٧٥٫٣٥٦() ١٤٧٫٣٩٢(املدفوعات خالل السنة

١٥٫٨٧٩١٦٫١٦٧ديسبمر ٣١كما في 

تشـمل الرسـوم األخرى رسـوم الحفظ واملصـاريف األخرى التي تسـتند إلى معدالت محددة مسـبًقا كما هو محدد في شـروط وأحكام الصـندوق. يتم 

االستحقاق. السياسات التفصيلية هي كما يلي:إثبات هذه املصاريف على أساس 

الحفظأتعاب٨٫١

ــــندوق أتعاب حفظ بمعدل ســـــــــنوي قدره   ــــــــمبر ٣١٪ (٠٫٠٢يتراكم على الصـــــ ــــــــافي قيمة ٠٫٠٢: ٢٠٢٠ديسـ ــــاب هذه املوجودات٪) من صـ . يتم احتســـــ

الرسوم واستحقاقها في كل يوم تداول.

مصاريف أخرى ٨٫٢

دفعها نيابة عن الصندوق وفًقا لشروط وأحكام الصندوق.يقوم مدير الصندوق برد أي مصاريف أخرى تم 

االلتزامات واملطلوبات املحتملة.٩

م.٢٠٢٠ديسمبر ٣١م و ٢٠٢١ديسمبر٣١كما فيات زامال يوجد مطلوبات محتملة أو الت

املعامالت و األرصدة مع األطراف ذات العالقة.١٠

ـــــة تأثير كبير على الطرف اآلخر في اتخاذ تعتبر األطراف ذات  ـــــيطرة على الطرف اآلخر أو ممارسـ عالقة إذا كان ألحد الطرفين القدرة على السـ

القرارات املالية أو التشغيلية.

يتعامل الصندوق ، ضمن سياق األعمال االعتيادية ، مع أطراف ذات عالقة تخضع بدورها لشروط وأحكام الصندوق الصادرة عن الهيئة 

العامة لسوق املال. يتم اعتماد جميع املعامالت مع األطراف ذات العالقة من قبل مجلس إدارة الصندوق.

ا ذات عالقة بالصندوق.
ً
يعتبر مدير الصندوق والشركات املرتبطة بمدير الصندوق أطراف

مبلغ املعامالت مبلغ املعامالت 
هاية  ــــيد  ــ ــــــ الرصـ

السنة
هاية  ـــــــيد  ــ الرصـــ

السنة

املعامالتطبيعة عالقةذاتطرف
ديسمبر  ٣١

٢٠٢١
ديسمبر  ٣١

٢٠٢٠
ديسمبر ٣١

٢٠٢١
ديسمبر  ٣١

٢٠٢٠

(فـــــــالكم   ـــــابيتـــــــال  كــ يقين 

للخدمات املالية سابقا) 

ـــوم اإلداريـــــــــــة و  ــ الرســـــ

ـــــــــــــــرى  ــــ ـــــــــــــــوم االخـ ـــ الرســ

)٧(ايضاح 

)١٫٠١٢٫٧٠٢٧٤٣٫٧٢٧)٢٫٣٥٨٫٤٨٠()٣٫٦٦٩٫٠١١

العالقةاملعامالت و األرصدة مع األطراف ذات 

ـــــــحة أدناه من صــــــــافي قيمة  ـــب املئوية املوضـ موجوداتيدفع الصــــــــندوق أتعاب اإلدارة واملصــــــــروفات األخرى املحســــــــوبة في كل يوم تقييم بالنســـــ

الصندوق.

النسبة املئوية

٪١٫٧٥أتعاب إدارة 

الرسوم و املصاريف األخرى , بما في ذلك:

٪٠٫٠٢رسوم الحفظ 

٪٠٫٢٥املصاريف األخرى الرسوم و 



سابقا)لألسهم السعودية فالكم (صندوق لألسهم السعودية يقين صندوق 

سابقا)املاليةللخدماتفالكمشركة -يقين كابيتال املدار من قبل (

إيضاحات حول القوائم املالية  

م٢٠٢١ديسمبر ٣١كما في 

ما لم يذكر غير ذلك) السعودي بالريالاملبالغ(جميع 

٢٠

تقارير القطاعات.١١

. يقوم مدير الصــــــندوق بتقييم األداء بشــــــكل ةيحمل الصــــــندوق محفظة من أدوات حقوق امللكية للشــــــركات املدرجة في الســــــوق املالية الســــــعودي

ــــــغيل منفصـــــــلة ألغراض  ، لم يإعداد التقارير املالية. وبالتالدوري ويخصـــــــص املوارد لألعمال كوحدة واحدة، وبالتالي، لم يتم تحديد قطاعات تشـ

"قطاعات التشغيل".٨كما هو مطلوب في املعيار الدولي للتقرير املالي اتالقطاعتقاريريتم اإلفصاح عن 

تسوية قيمة الوحدة.١٢

ـــــــ ١٤٣٩الثانيربيع١٣بتاريخ١/٦/١٨٧٢/١٧رقم التعميم بموجب ــ ١٠فياملاليةالسـوق هيئةإدارة مجلسقرر ،)٢٠١٧ديسـمبر٣١املوافق(هــــــ

املاليةالتقاريرإلعدادالدوليللمعياروفًقااملحتسبةاملتوقعةاالئتمانخسائرتسجيلتقييد) ٢٠١٧ديسمبر٢٨املوافق(هــــــــــــــ ١٤٣٩الثانيربيع

.املاليةالقوائم لغرضفقط٩رقم 

ـــــائر االئتمـان املتوقعـة كمـا في  اعتبـارتم  هـا بـالتكلفـة املطفـأة لخســـــــــ ــــــــمبر٣١جميع املوجودات املـاليـة املحتفظ  ــــ م. ومع ذلـك، كـان تـأثير ٢٠٢١ديسـ

ـــــــائر االئتمــا ــــــ املــاليــة على أي تعــديــل في خســ ا لــذلــك، ال تحتوي هــذه القوائم  ــائر االئتمــانيــة املتوقعــة على هــذه املوجودات غير مهم. وفقــً ــ ن الخســـــــــــ

ـــــــــويةيلزمالوبالتالي،، املتوقعة ــــــوبالوحدة ســـــــــــعرتســ ـــ ـــــــــعرمعبھاملعمول املاليةالتقاريرإعدادإلطاروفًقااملحســ لغرض املحســـــــــــوبالوحدة ســ

.مطلوبةالغيرالوحدة معامالت

القيمة العادلة لألدوات املالية .١٣

ــتمـــل ــــ ــ ــاليـــةواملطلوبـــاتاملـــاليـــةاملوجوداتعلىاملـــاليـــةاألدواتتشـــــ ـــــنـــدوق املـــاليـــةواملطلوبـــاتاملوجوداتتتكون .  املـ ــــدة منللصــــــــ البنكيـــة، األرصـــــــــــ

أخرى.واملطلوباتستحقات املو استثمار بالتكلفة املطفأة، و الخسارة،أوالربحخاللمنالعادلةبالقيمةاملاليةواملوجودات

هـا تبـادل   ــــــــداد املوجوداتالقيمـة العـادلـة هي القيمـة التي يتم بموج ــــ أســـــــــــــسعلىمعـاملـةفيذلـكبين أطراف ذوي علم وراغبين في املطلوبـاتأو سـ

.بحتةتجارية

ـــلســــل الهرمي للقواملطلوباتيتم تصــــنيف املوجودات   يمة العادلة. يتم املقاســــة بالقيمة العادلة في قائمة املركز املالي في ثالثة مســــتويات من التسـ

تحديد هذه التصنيفات بناء على أدنى مستوى من املدخالت املهمة املستخدمة في قياس القيمة العادلة، على النحو التالي:

 ماثلة.املاملطلوباتأوللموجوداتاألسعار املتداولة في األسواق األنشطة (غير املعدلة)  -املستوى األول

 ـــــــتوى الثاني ها للموجودات أو مدخالت غير -املسـ ــــــتوى األول والتي يمكن مالحظ ـــــــمن املســ ، إما مباشــــــــر املطلوباتاألســــــــعار املدرجة ضـ

و؛(كاألسعار) أو بطريقة غير مباشرة (كاملشتقة من األسعار)

  التي ال تستند إلى بيانات السوق القابلة للمالحظة (غير قابلة للمالحظة).املطلوباتمدخالت املوجودات أو -املستوى الثالث

ـــتثمارات ا  ها لتيتشــــتمل االسـ أدوات  علی، ول أل ا وى لمستا نضمتصــــنيفها  میتبالتاليو ،ةطلنشا واقألسا فيجةدر لما وق لسا رسعاأ علیتســــتند قيم

املعروض لهذه األدوات.. وال يقوم الصندوق بتعديل السعرةطلنشا جةدر لمامللكية ا وق حق

.العامخاللاملستوياتبينتحويالتهناكتكنلم 

ــــل الهرمي للقيمة العادلة ،  يبين ــــلســـ ــ ــــة بالقيمة العادلة ومطلوباتھالصـــــــندوق موجوداتالجدول التالي، التسـ ديســـــــمبر٣١(حســـــــب الفئة) املقاســـ

م. ٢٠٢١

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةاملاليةاملوجودات

االجماليالثالث املستوى الثانياملستوى املستوى األول 

١٧٠٫٣٨٧٫٩٨١--١٧٠٫٣٨٧٫٩٨١م٢٠٢١ديسمبر ٣١

١٣٧٫٨٣٣٫٦٥١--١٣٧٫٨٣٣٫٦٥١م٢٠٢٠ديسمبر٣١
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٢١

تصنيف االدوات املالية

ديسمبر٣١

٢٠٢١

ديسمبر٣١

٢٠٢٠

األصول املالية بالتكلفة املطفأة

٢٨٫٣٩٦٫٠١٥١٥٫٥٠٤٫٢٥٥)٥(ايضاح النقد و ما يعادلة

٨٩٫٠٠٠-أرباحتوزيعات 

الخسارةو الربح خاللمنالعادلةبالقيمةماليةموجودات

١٧٠٫٣٨٧٫٩٨١١٣٧٫٨٣٣٫٦٥١)٦(إيضاح استثمارات في أوراق مالية مدرجة

املطلوبات املالية بالتكلفة املطفأة

١٫٠١٢٫٧٠٢٧٤٣٫٧٢٧)٧إيضاح( املستحقةاإلداريةالرسوم

١٥٫٨٧٩١٦٫١٦٧)٨(إيضاح األخرى املطلوبات

إدارة املخاطر–األدوات املالية .١٤

ــــندوق في ضــــــــمان قدرة الصــــــــندوق على  ـــتمرار في توفير العوائد املثلى ملالكي يتمثل هدف الصــــ ـــتمرة حتى يتمكن من االســـــ ـــتمرار كمنشــــــــأة مســـــ ـــ االســ

الوحدات وضمان السالمة املعقولة ملالكي الوحدات.

املخاطر مالية، مخاطر االئتمان، ومخاطر السيولة. مخاطر السوق.منمتنوعةملجموعةيتعرض نشاط الصندوق 

 عن تحدي
ً
هائي يعتبر مدير الصــندوق مســؤوال د ومراقبة املخاطر، ويقوم مجلس إدارة الصــندوق باإلشــراف على مدير الصــندوق وهو املســؤول ال

لكل عمليات إدارة الصندوق.

ـــندوق وثيقة للشــــــروط واألحكام  تتم  ــــىي على أســــــاس الحدود املوضــــــوعة من قبل مجلس إدارة الصــــــندوق. ولدى الصـــ متابعة املخاطر بشــــــكل رئيســ

راتيجيات أعمالھ العامة، وتحملھ للمخاطر واستراتيجية إدارة املخاطر العامة وهو ملزم باتخاذ إجراءات إلعادة توازن الخاصة بھ التي تحدد است

.املحفظة بما يتماشىى مع إرشادات االستثمار

.يستخدم الصندوق طرق مختلفة لقياس وإدارة مختلف أنواع املخاطر التي يتعرض لها. يتم شرح هذه الطرق أدناه 

االئتمان  مخاطر 

الية في الوفاء بالتزاماتھ ويتسبب في تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية.املداة األ تتمثل مخاطر االئتمان في احتمال فشل أحد أطراف 

ـــندوق ملخاطر االئتمان الحد من مخاطر االئتمان إلى. يســــعى مدير الصــــندوق  املطفأة التكلفةفياالســــتثمارويعادلھماوالنقدعلىيتعرض الصـ

ها من  ـــــندوق آلية رســـــــــــــمية للتصـــــــــــــنيف. تتم إدارة مخاطر االئتمان والتحكم ف من خالل مراقبة التعرض للمخاطر االئتمانية. ال يوجد لدى الصــــــــ

ـــــــــتمرارخالل مراقبة التعرضـــــــــــات االئتمانية والحد من املعامالت مع أطراف محددة   خرى. تتم إدارة  الجدارة االئتمانية لألطراف األ في تقييم واالســ

مخاطر االئتمان بشكل عام على أساس التصنيف االئتماني الخارجي للطرف األخر.

املركز املالي.قائمةيوضح الجدول أدناه الحد األقصىى للتعرض ملخاطر االئتمان ملكونات 

ديسمبر٣١

٢٠٢١

ديسمبر٣١

٢٠٢٠

٢٨٫٣٩٦٫٠١٥١٥٫٥٠٤٫٢٥٥)٥(إيضاح نقد وما يعادلھ
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مخاطر  االئتمان (تتمة)

يقيس الصــندوق مخاطر االئتمان وخســائر االئتمان املتوقعة باســتخدام احتمالية التخلف عن الســداد والتعرض عند التعثر والخســارة في حالة 

 من التحليل التاريخي واملعلومات التطلعية عند تحديد أي خسارة ائتمانية متوقعة.التخلف عن السداد. تأخذ 
ً
اإلدارة في االعتبار كال

ــــائر االئتمان املتوقعة كما في   ــــمبر  ٣١و  ٢٠٢١ديســــــمبر  ٣١تم النظر في جميع املوجودات املالية لخســ ــــائر ٢٠٢٠ديســ . ومع ذلك ، فإن تأثير الخســ

املوجودات لم يكن جوهرًيا ألن الصندوق ليس معرًضا ملخاطر ائتمانية كبيرة وال يوجد تاريخ من التخلف عن سداد االئتمانية املتوقعة على هذه 

هذه األرصدة .

ـــندوق حالًيا ملخاطر اال  ــــ ـــندوق بمراجعة تركيز االئتمان ملحفظة االســــــــتثمار ، اعتماًدا على األطراف املقابلة. ال يتعرض الصـ ئتمان يقوم مدير الصـــــ

ظتھ االســتثمارية. يتم إيداع الرصــيد النقدي وما في حكمھ لدى البنك الســعودي الفرنســىي ، الذي يتمتع بتصــنيف ائتماني خارجي من ضــمن محف

وكالة موديز بجودة ائتمانية

مخاطر السيولة

ــــــــيواجھ صـــــــــعوبة في جمع األموال للوفاء   ـــــندوق سـ ــ ــــــــيولة هي املخاطر املتمثلة في أن الصــ بالتزاماتھ املرتبطة باملطلوبات املالية. قد تنتج مخاطر السـ

مخاطر السيولة عن عدم القدرة على بيع أصل مالي بسرعة بمبلغ قريب من قيمتھ العادلة.

تنص شـــروط وأحكام الصـــندوق على االشـــتراك في الوحدات واســـتردادها في أيام التعامل خالل األســـبوع ، وبالتالي ، فإنھ معرض ملخاطر الســـيولة 

ــــترداد الوحدات بســـــهولة في أي وقت. امل ــــتثمارات الصـــــندوق بســـــهولة ، ويمكن اسـ ــــترداد مالك الوحدة. يمكن تحقيق اسـ تمثلة في تلبية عمليات اسـ

ـــمان توفر أموال كافية للوفاء بأي التزامات عند ظهورها ، إما من خالل  ـــعى لضـــــ ـــ ـــيولة بشــــــــكل منتظم ويســ ــــندوق متطلبات الســـــ يراقب مدير الصــــ

ديدة أو تصفية املحفظة االستثمارية أو الحصول على تمويل من األطراف ذات العالقة.االشتراكات الج

اإلجماليسنوات٥منأكثر سنوات٥إلىسنةسنةمنأقل ٢٠٢١ديسمبر ٣١

املاليةاملطلوبات

١٫٠١٢٫٧٠٢--١٫٠١٢٫٧٠٢رسوم إدارية مستحقة

١٥٫٨٧٩--١٥٫٨٧٩أخرى مطلوبات

١٫٠٢٨٫٥٨١--١٫٠٢٨٫٥٨١

اإلجماليسنوات٥منأكثرسنوات٥إلىسنةسنةمنأقل٢٠٢٠ديسمبر ٣١

املاليةاملطلوبات

٧٤٣٫٧٢٧--٧٤٣٫٧٢٧رسوم إدارية مستحقة

١٦٫١٦٧--١٦٫١٦٧أخرى مطلوبات

٧٥٩٫٨٩٤--٧٥٩٫٨٩٤
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ملف االستحقاق

ــــح الجدول أدناه تحليل املوجودات   ــ ــ  واملطلوباتيوضـ
ً
ــــــح عنھ هو التدفقات وفقا ها على الترتيب. املبلغ املفصـــ ـــــــوي ـــــــتردادها أو تســ للوقت املتوقع اســ

ها الدفترية حيث أن تأثير الخصم ليس   النقدية التعاقدية غير املخصومة والتي تعادل أرصد
ً
.جوهريا

اإلجماليأكثر من سنة واحدةأقل من سنة واحدة

املوجودات املالية

٢٨٫٣٩٦٫٠١٥-٢٨٫٣٩٦٫٠١٥نقد وما يعادلھ

ـــــة مـــــــاليــ أو موجودات  الربح  خالل  من  العـــــــادلـــــــة  بـــــــالقـيـمـــــــة 

١٧٠٫٣٨٧٫٩٨١١٧٠٫٣٨٧٫٩٨١الخسارة 

١٩٨٫٧٨٣٫٩٩٦-١٩٨٫٧٨٣٫٩٩٦

املاليةاملطلوبات

١٫٠١٢٫٧٠٢-١٫٠١٢٫٧٠٢رسوم إدارية مستحقة

١٥٫٨٧٩١٥٫٨٧٩أخرى مطلوبات

١٫٠٢٨٫٥٨١-١٫٠٢٨٫٥٨١

مخاطر السوق 

مخاطر أسعار العموالت

ــــــــوق على األرباح املســـــــــتقبلية أو القيمة العادلة  ـــــــعار العموالت الخاصـــــــــة بالسـ ــــــــعر العموالت من احتمال أن تؤثر التغيرات في أســ ـــــــأ مخاطر سـ تنشــ

لألدوات املالية. 

 اعتبار 
ً
واملطلوباتثابتة بعمولة ثابتة موجوداتھمن تاريخ قائمة املركز املالي، ال يتعرض الصندوق ملخاطر معدالت عمولة كبيرة حيث أن غالبية ا

غير خاضعة للعمولة.

مخاطر العملة

 للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنب
ً
ية. تتمثل مخاطر العمالت في احتمال تذبذب قيمة أداة مالية ما نظرا

ــــــــعودي. كمــا أن املوجودات املــاليــة   ــ ــنــدوق هي الريــال الســـ ــــــ ـــ هــا الوظيفيــة، فــإن واملطلوبــاتالعملــة الوظيفيــة للصــ املــاليــة للصـــــــــــــنــدوق مقومــة بعمل

الصندوق ال يتعرض ملخاطر العملة.

مخاطر األسعار

ــــندوق نتيجة للتغيرات في   ــــعار هي مخاطر تقلب قيمة األدوات املالية للصـ ــــعار الســـــوق بســـــبب عوامل أخرى غير العمالت األجنبية  مخاطر األسـ أسـ

وتحركات أسعار العملة.

يراقب مدير الصـــندوق  تنشـــأ مخاطر األســـعار بشـــكل أســـاســـىي من عدم التأكد بشـــأن األســـعار املســـتقبلية لألدوات املالية التي يمتلكها الصـــندوق.

سعودية "تداول". يدير الصندوق املخاطر من خالل تنويع محفظتھ االستثمارية  عن كثب حركة أسعار أدواتھ املالية املدرجة في السوق املالية ال

قطاعات السوق املختلفةمن خالل االستثمار في 



سابقا)لألسهم السعودية فالكم (صندوق لألسهم السعودية يقين صندوق 

سابقا)املاليةللخدماتفالكمشركة -يقين كابيتال املدار من قبل (

إيضاحات حول القوائم املالية  

م٢٠٢١ديسمبر ٣١كما في 

ما لم يذكر غير ذلك) السعودي بالريالاملبالغ(جميع 

٢٤

مخاطر األسعار (تتمة)

يوضح الجدول أدناه إجمالي األصول املالية للصندوق حسب قطاعات االستثمار.

٢٠٢٠ديسمبر ٢٠٢١٣١ديسمبر ٣١

القطاع

١٧٫٣٩٣٫٥٠٢٪٤٢٫٧٣٥٫١٧٣١٢٫٦٢٪٢٥٫٠٨البنوك

٤٨٫١٢٦٫١٥٣٪٢١٫٥٥٩٫٢٢١٣٤٫٩٢٪١٢٫٦٥املواد األساسية

٧٫٣٣٢٫٠٧٥٪١٥٫١٧٧٫٩٦٣٥٫٣٢٪٨٫٩١إدارة و تطوير العقارات

١٠٫١١٩٫٠٢٠٪١٤٫٤٢٢٫٨٢٣٧٫٣٤٪٨٫٤٦خدمات االتصاالت

٢٫٨٣٤٫٠٠٠٪٨٫٩٦٧٫٤٠٠٢٫٠٦٪٥٫٢٦البيع بالتجزئة

٤٫٤٧٣٫٠٠٠٪٨٫٥٣١٫١٠١٣٫٢٥٪٥٫٠١الخدمات

-٪٨٫٤٥١٫٧٠٨٠٫٠٠٪٤٫٩٦وسائل اإلعالم و الترفية

١٠٫١١٥٫٢٤٥٪٧٫٧١٧٫٩٤٣٧٫٣٤٪٤٫٥٣طاقة

-٪٧٫٧٠٦٫٠٣٧٠٫٠٠٪٤٫٥٢البرامج و الخدمات

٧٫٨٩٢٫١٦٧٪٦٫٢٧٧٫٠٢٤٥٫٧٣٪٣٫٦٨التأمين

هلكخدمات  ٩٫٧٦٥٫١٨٣٪٦٫٠٢٣٫٢٢٢٧٫٠٨٪٣٫٥٤املس

٤٫٤٩٢٫٢٦٦٪٥٫٩٥٦٫٠٧٣٣٫٢٦٪٣٫٥٠النقل

٨٫٠٨٧٫٩٩٠٪٥٫٨٧٧٫٦٢٦٥٫٨٧٪٣٫٤٥معدات و خدمات الرعاية الصحية

-٪٤٫٨٥٨٫٥٨٥٠٫٠٠٪٢٫٨٥املالية املتنوعة

٣٫٥٤٦٫٦٠٠٪٣٫٥٧٨٫٨٠٤٢٫٥٧٪٢٫١٠الخدمات التجارية و املهنية

٣٫٦٥٦٫٤٥٠٪٢٫٥٤٧٫٢٧٨٢٫٦٥٪١٫٤٩طعام و مشروبات

١٣٧٫٨٣٣٫٦٥١٪١٧٠٫٣٨٧٫٩٨١١٠٠٪١٠٠

ــــبة  ـــــ ــ ــــــــــــأنھ أن يؤدي ، مع ثبات جميع املتغيرات ٥إن تأثير الزيادة بنســ ها في تاريخ القوائم من شـ ٪ في قيمة االســـــــــــــتثمارات في حقوق امللكية املحتفظ 

ــافي املوجودات   ــــارة وصـــ ــــافي الربح على املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسـ ســـــعودي ريال ٨٫٥١٩٫٣٩٩األخرى ، إلى زيادة صـ

ـــبـة  ٦٫٨٩١٫٦٨٣: ٢٠٢٠( ـــــ ــــ هـا بنسـ ــــــــعودي). ومن شـــــــــــــأن انخفـاض قيم ــــ ــافي الربح على  ٥ريـال سـ ٪ ، على نفس األســـــــــــــاس ، أن يؤدي إلى انخفـاض صـــــــــــ

املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وصافي املوجودات بنفس املقدار.

إدارة رأس املال.١٥

ــافيالصــــندوق مالرأسيمثل الوحداتمالكيإلىالعائداألســــهم مبلغيتغيرأنيمكن. لالســــتردادالقابلةالوحداتملالكياملنســــوبةاملوجوداتصــ

ــــتردادالقابلة تقييم، ســـــنةربعكلفيالوحداتمالكيلتقديروفًقالالشـــــتراكاتالصـــــندوق يخضـــــعحيثتقييم،ســـــنةربعكلفيكبيربشـــــكللالسـ

ــــــندوق قدرة حمايةفياملالرأسإدارة عندالصــــــــندوق هدفيتمثل. الصــــــــندوق أداءعنالناتجةالتغييراتوكذلك كمنشــــــــأةاالســــــــتمرارعلىالصــ

.الصندوق أهدافتحقيقأجلمنالوحداتمالكيعلىالوحدات،ألصحابعوائدتوفيرأجلمنمستمرة 

الوحداتملالكيالعائدة املوجوداتصافيقيمةأساسعلىاملالرأسبمراقبةواملديرالصندوق ادارة مجلسيقوم

يوم التقييم األخير.١٦

م,٢٠٢١ديسمبر٣١هويوم التقييم األخير لغرض إعداد هذه القوائم املالية 

افقة على القوائم .١٧ املاليةاملو

).٢٠٢٢مارس٣١فقا (املو ه ١٤٤٣شعبان٢٨خبتاريالصندوق إدارة مجلسمن قبل تمت املوافقة على القوائم املالية 


