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ل السعودي الوحدات حامليإىل  املستقل راجعاملتقرير  لر   بصندوق فالكم للمراحبة 
 

  تقرير حول مراجعة القوائم املالية
 

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

ل السعودي  وأداءه املايل وتدفقاته النقدية للسنة املنتهية يف ذلك  ٩٢٠١ديسمرب  ٣١("الصندوق") كما يف لر
التاريخ وفقًا للمعايري الدولية للتقرير املايل املعتمدة يف اململكة العربية السعودية واملعايري واإلصدارات األخرى 

  الصادرة عن اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني.
 

  ماقمنا مبراجعته
  تتألف القوائم املالية للصندوق مما يلي:

  ٩٢٠١ديسمرب  ٣١قائمة 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  
  التدفقات النقدية للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ.قائمة  
 .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 

لتفصيل ضمن قسم    .مسؤوليات املراجع حول مراجعة القوائم املاليةاملعايري مت توضيحها يف تقرير 
 

  مناسبة كأساس إلبداء رأينا.عليها كافية و  مت احلصولنعتقد أن أدلة املراجعة اليت 
 

  االستقالل
إننا مستقلون عن الصندوق وفقاً لقواعد سلوك وآداب املهنة املعتمدة يف اململكة العربية السعودية املتعلقة مبراجعتنا 

  القواعد. هلذهللقوائم املالية، كما التزمنا مبسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقاً 
  

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

ستثمار الصادرة عن هيئة السوق املالية وشروط وأحكام الصندوق، األحكام اليت تنطبق من الئحة صناديق اال
ً ليتمكن من إعداد قوائم مالية خالية من   التحريفاتوعن نظام الرقابة الداخلية الذي يراه مدير الصندوق ضرور

جتة عن    أو خطأ. غشاجلوهرية، سواًء كان 
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ل السعودي (تتمة)بصندوق فالكم للمراحبة  الوحدات حامليإىل  املستقل راجعاملتقرير    لر
  

حلوكمة عن القوائم املالية   (تتمة) مسؤوليات مدير الصندوق واملكلفني 
عند إعداد القوائم املالية، فإن مدير الصندوق مسؤول عن تقييم قدرة الصندوق على االستمرار يف أعماله واإلفصاح 

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

  
  لصندوق.لإن جملس اإلدارة مسؤول عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير املالية 

  
  مسؤوليات املراجع حول مراجعة القوائم املالية

كيد معقول حول ما إذا كانت القوائم املالية ككل خالية من  وهرية، اجل التحريفاتتتمثل أهدافنا يف احلصول على 
جتة عن  أو خطأ، وإصدار تقرير املراجع الذي يتضمن رأينا. يُعد التأكيد املعقول مستوى عال  غشسواء كانت 

ا وفقاً ملعايري املراجعة الدولية املعتمدة يف اململكة  من التأكيد، ولكنه ال يضمن أن عملية املراجعة اليت مت القيام 
أو خطأ،  غشمن  التحريفاتالعربية السعودية، ستكشف دائمًا عن خطأ جوهري عند وجوده. ميكن أن تنتج 

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

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

  لي:املهين وحنافظ على الشك املهين خالل عملية املراجعة. كما أننا نقوم أيضاً مبا ي احلكم
 
  جتة عن  حتريفاتحتديد وتقييم خماطر وجود أو خطأ، وتصميم  غشجوهرية يف القوائم املالية، سواء كانت 

وتنفيذ إجراءات مراجعة ملواجهة هذه املخاطر، واحلصول على أدلة مراجعة كافية ومناسبة كأساس إلبداء 
جتة عن  حتريفاتعدم اكتشاف أي  خماطررأينا. إن  عن اخلطأ  ةالناجت املخاطريعد أكرب من  الغشجوهرية 

أو جتاوز نظام الرقابة  إفادات مضللةعلى تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو  غشالحيث قد ينطوي 
 الداخلي.

  
  احلصول على فهم ألنظمة الرقابة الداخلية املتعلقة بعملية املراجعة لغرض تصميم إجراءات مراجعة مالئمة

 لصندوق.لللظروف، وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية أنظمة الرقابة الداخلية 
  
  ذات معقولية التقديرات احملاسبية واإلفصاحات مدى مدى مالئمة السياسات احملاسبية املستخدمة و تقييم

ا  العالقة  لصندوق.مدير الصندوق اليت قام 
 
  استنتاج مدى مالءمة استخدام مدير الصندوق ملبدأ االستمرارية احملاسيب، وبناًء على أدلة املراجعة اليت مت

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

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

 ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف املستقبلية قد تؤدي إىل عدم استمرار الصندوق يف أعماله.
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لريـال السعوديصندوق فالكم    للمراحبة 
  قائمة املركز املايل

  ٩٢٠١ديسمرب  ٣١للسنة املنتهية يف 
ل  لر   السعودي ما مل يذكر غري ذلك)(مجيع املبالغ 

  
  ٨٢٠١ديسمرب  ٣١    ٢٠١٩ ديسمرب ٣١   إيضاح  

           املوجودات
  ٣٫٦٢٧٫٧٠١   ٨٬٤٤٢٬٦٦٧    ٤  نقد وما يعادله

  ١٫٠٦٣٫٩٣٧٫٤٢١    ٧٠٠٬٩٢١٬٥٣٩    ٥  ةلتكلفة املطفأموجودات مالية 
لقيمة العادلة من خالل الربح  موجودات مالية 

  ٦  أو اخلسارة
  

٢٣٫٠٤٤٫٧٢٣    ١٧٤٬٧٨٩٬٠٧٩  
  ٨٫٠٩٩٫٣٩٦    ٧٬٦٨٦٬٤٤٩      عوائد عقود مراحبة مستحقة

  ١٫٠٩٨٫٧٠٩٫٢٤١    ٨٩١٬٨٣٩٬٧٣٤      جمموع املوجودات
            

ت             املطلو
  ١٫٥٤١٫٤٠١    ١٬٥٠٣٬٠٧٣    ٧  أتعاب إدارة مستحقة

ت أخرى   ٢٥٫١٣٦    ١٤٬٤٤٦      مطلو
ت   ١٫٥٦٦٫٥٣٧   ١٬٥١٧٬٥١٩      جمموع املطلو

  ١٫٠٩٧٫١٤٢٫٧٠٤    ٨٩٠٬٣٢٢٬٣١٥      العائدة إىل حاملي الوحدات مللكيةاحقوق 
            

  ٨٩٨٫٦٠٤٬٢٥٠    ٧٠٨٬٥٠٢٬٠١٨      (وحدة) عدد الوحدات املصدرة
ل سعودي)   ٢٢/١   ٢٦/١      قيمة الوحدة (ر
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لريـال السعودي فالكمصندوق    للمراحبة 
  قائمة الدخل الشامل

  ٩٢٠١ديسمرب  ٣١للسنة املنتهية يف 
ل السعودي ما مل يذكر غري ذلك) لر   (مجيع املبالغ 

 
  ديسمرب ٣١للسنة املنتهية يف       
  ٨٢٠١    ٩٢٠١    يضاحإ  

            الدخل
  ٢٨٫١٥٨٫٨٤٤    ٣٨٬٨٢٤٬٧٩٥      عوائد عقود مراحبة

لقيمة العادلة ماملوجربح بيع  ن ودات املالية 
    ٢٬٣٣١٬٦٠٢      خالل الربح أو اخلسارة

 
٧٣١٫٦٨٦  

للموجودات املالية  التغري يف القيمة العادلة ربح
    ١٬٥٠٨٬٩٤٤      أو اخلسارةالعادلة من خالل الربح لقيمة 

 
١٨٧٫٥٤٨  

  ٢٩٫٠٧٨٫٠٧٨   ٤٢٬٦٦٥٬٣٤١      جمموع الدخل
            

            املصاريف
  )٣٣٠٫١٦٧٥٫(    )٦٬٥٣٠٬٥٧٩(    ٧  أتعاب إدارة

  )٠٩٠٫١٩٠(    )٣٠٧٬٤٢٥(      مصاريف أخرى
  )٥٫٣٥٧٫٤٢٠(    )٦٬٨٣٨٬٠٠٤(      جمموع املصاريف

            
  ٢٣٫٧٢٠٫٦٥٨    ٣٥٬٨٢٧٬٣٣٧      للسنة الدخلصايف 

  -    -      للسنةاآلخر  الدخل الشامل
  ٢٣٫٧٢٠٫٦٥٨   ٣٥٬٨٢٧٬٣٣٧      للسنةجمموع الدخل الشامل 
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لريـال السعودي   صندوق فالكم للمراحبة 
  العائدة إىل حاملي الوحدات حقوق امللكيةقائمة التغريات يف 

  ٩٢٠١ديسمرب  ٣١للسنة املنتهية يف 
ل السعودي ما مل يذكر غري ذلك) لر   (مجيع املبالغ 

  
  ديسمرب ٣١للسنة املنتهية يف     
    ٨٢٠١    ٩٢٠١  

  كما   حاملي الوحدات إىلالعائدة  امللكيةحقوق 
  يناير  ١يف   

  
٨٨١٫٥٨٨٫٢٥٢    ١٫٠٩٧٫١٤٢٫٧٠٤  

  ٢٣٫٧٢٠٫٦٥٨   ٣٥٬٨٢٧٬٣٣٧    جمموع الدخل الشامل للسنة
          االشرتاكات واالسرتدادات من قبل حاملي الوحدات:

  ١٫١٦٠٫٧١٤٫٨٥٦    ١٬٥٤٥٬٩٦٧٬٥٢٦    اصدار وحدات قابلة لالسرتداد خالل السنة
  )٩٦٨٫٨٨١٫٠٦٢(    )١٬٧٨٨٬٦١٥٬٣٥٢(    اسرتداد وحدات قابلة لالسرتداد خالل السنة

  كما  حاملي الوحدات إىلالعائدة  حقوق امللكية
   ديسمرب ٣١ يف  

  
١٫٠٩٧٫١٤٢٫٧٠٤    ٢٬٢١٥٢٨٩٠٬٣  

          
          حركة عدد الوحدات

  يف تتلخص احلركة يف عدد الوحدات للسنة املنتهية
  ديسمرب مبا يلي: ٣١  

        

  ديسمرب ٣١للسنة املنتهية يف     
    ٨٢٠١    ٩٢٠١  

  ٧٣٩٫٣٦٦٫٤٤١    ٨٩٨٫٦٠٤٫٢٥٠    عدد الوحدات كما يف بداية السنة
  ٩٦١٫٦٦٨٫٢٩١    ١٬٢٤٦٬٦٥٧٬٠٥٥    اصدار وحدات قابلة لالسرتداد خالل السنة
  )٨٠٢٫٤٣٠٫٤٨٢(    )١٬٤٣٦٬٧٥٩٬٢٨٧(    اسرتداد وحدات قابلة لالسرتداد خالل السنة

اية السنة   ٨٩٨٫٦٠٤٫٢٥٠   ٧٠٨٬٥٠٢٬٠١٨    عدد الوحدات كما يف 
   



 

  جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية. ٢١إىل رقم  ٨تعترب اإليضاحات املرفقة يف الصفحات من رقم 
- ٧ - 

 

ل السعوديصندوق فالكم  لر   للمراحبة 
  قائمة التدفقات النقدية

  ٩٢٠١ديسمرب  ٣١للسنة املنتهية يف 
ل السعودي ما مل يذكر غري ذلك) لر   (مجيع املبالغ 

  
  ديسمرب ٣١هية يف تللسنة املن  
  ٨٢٠١    ٩٢٠١  

        التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
  ٢٣٫٧٢٠٫٦٥٨    ٣٥٬٨٢٧٬٣٣٧  للسنة الدخلصايف 

        تعديالت لبنود غري نقدية
  )٢٨٫١٥٨٫٨٤٤(    )٣٨٬٨٢٤٬٧٩٥(  عوائد عقود مراحبة

لقيمة العادلة م خالل الربح أو ن ربح بيع املوجودات املالية 
  )٧٣١٬٦٨٦(    )٢٬٣٣١٬٦٠٢(  اخلسارة

لقيمة  ربح التغري يف القيمة العادلة للموجودات املالية 
    )١٬٥٠٨٬٩٤٤(  العادلة من خالل الربح أو اخلسارة

 
)١٨٧٫٥٤٨(  

       
ت التشغيلية:         التغريات يف املوجودات واملطلو

ل مدفوعات لشراء   )٣٫٠٣٥٫٤٩٩٫٤٣٥(    )٣٬٢٧٠٬٠٥٤٬٢٤٠(  تكلفة املطفأة  موجودات املالية 
  ٢٬٨١٥٬٩٢٧٬٩١٩    ٣٬٦٣٣٬٠٧٠٬١٢٢   لتكلفة املطفأة متحصالت بيع املوجودات املالية 

لقيمة العادلة من خالل  مدفوعات لشراء موجودات مالية 
 )١٧٢٬٠٠٠٬٠٠٠(    )٧٦٦٬٩٤٩٬٢٠٩(  الربح أو اخلسارة

 العادلة من خالل لقيمةموجودات مالية  متحصالت بيع
  ١٦٥٬٠٦٣٬٩١٥    ٬٠٤٥٬٣٩٩٩٦١  أو اخلسارةالربح 

  )٢٫٩٣٠٫٠٣٩(    ٤١٢٬٩٤٧  عوائد عقود مراحبة مستحقة
  ٤٣١٫٨٠٤    )٣٨٬٣٢٨(  أتعاب إدارة مستحقة

ت أخرى   ١٦٫٧٦٦    )١٠٬٦٩٠(  مطلو
 )يف املستخدمةالناجتة من / (صايف التدفقات النقدية 

  )٢٠٦٫١٨٧٫٦٤٦(    ٢٤٧٬٤٦٢٬٧٩٢  األنشطة التشغيلية
        

        التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
  ١٫١٦٠٫٧١٤٫٨٥٦    ١٬٥٤٥٬٩٦٧٬٥٢٦  اصدار وحدات قابلة لالسرتداد
  )٩٦٨٫٨٨١٫٠٦٢(    )١٬٧٨٨٬٦١٥٬٣٥٢(  اسرتداد وحدات قابلة لالسرتداد

 من الناجتة(املستخدمة يف) / صايف التدفقات النقدية 
  ١٩١٫٨٣٣٫٧٩٤    )٢٤٢٬٦٤٧٬٨٢٦(  األنشطة التمويلية

  )١٤٫٣٥٣٫٨٥٢(    ٤٬٨١٤٬٩٦٦  صايف التغري يف النقد وما يعادله
  ١٧٫٩٨١٫٥٥٣    ٣٫٦٢٧٫٧٠١  النقد وما يعادله يف بداية السنة 
اية السنة    ٣٫٦٢٧٫٧٠١    ٨٬٤٤٢٬٦٦٧  النقد وما يعادله يف 



  
لريـال السعودي   صندوق فالكم للمراحبة 

  املاليةإيضاحات حول القوائم 
  ٢٠١٩ديسمرب  ٣١للسنة املنتهية يف 

ل السعودي ما مل يذكر غري ذلك) لر   (مجيع املبالغ 
  

- ٨ - 
 

  عـام - ١
ل  لر سيسه مبوجب اتفاقية إن صندوق فالكم للمراحبة  السعودي ("الصندوق") هو صندوق استثماري مت 

لصندوق ("حاملي الوحدات"). تتمثل أهداف  بني فالكم للخدمات املالية ("مدير الصندوق") واملستثمرين 
الصندوق يف حتقيق عائد وتوفري سيولة متوافقة مع معدالت أسواق املال على املدى القصري واحملافظة على 

ثمارات حاملي وحدات الصندوق. كما يقدم الصندوق للمستثمرين حلول استثمارية متوافقة مع الشريعة است
اإلسالمية لتحقيق عائدات منافسة من السوق من استثمارات املراحبة القصرية األجل. إن الصندوق "مفتوح 

ح على حاملي الوحدات، بل يعاد استثمار مج ح احملصلة يف الصندوق املدة"، وال يقوم بتوزيع أية أر يع األر
  مما ينعكس على سعر وحدة الصندوق.

  إن عنوان مدير الصندوق هو كما يلي:
  فالكم للخدمات املالية

  ٨٨٤ب. ص.شارع العليا، 
ض    ١١٤٢١الر

  اململكة العربية السعودية

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

  موجودات الصندوق.

هـ (املوافق ١٤٢٩مجادى اآلخر  ١٢لصندوق بتاريخ تأسيس امت احلصول على ترخيص هيئة السوق املالية ل
  .)٢٠٠٨يوليو  ١٢ هـ (املوافق١٤٢٩رجب  ٩ الصندوق نشاطه بتاريخ). بدأ ٢٠٠٨يونيو  ١٦

ذو احلجة  ٣خيضع الصندوق ألحكام الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن هيئة السوق املالية بتاريخ 
هـ ١٤٣٧شعبان  ١٦) واملعّدل من قبل جملس هيئة السوق املالية بتاريخ ٢٠٠٦ديسمرب  ٢٤هـ (املوافق ١٤٢٧
) واليت توضح املتطلبات اخلاصة بعمل الصناديق االستثمارية داخل اململكة العربية ٢٠١٦مايو  ٢٣(املوافق 

  السعودية.
  

 ملخص السياسات احملاسبية اهلامة - ٢
ه. مت تطبيق هذه السياسات  إن أهم السياسات احملاسبية املطبقة يف إعداد هذه القوائم املالية مت إدراجها أد

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

 أسس االعداد  ١-٢
 املايل املعتمدة يف اململكة العربية السعودية ريرمت إعداد هذه القوائم املالية للصندوق وفقًا للمعايري الدولية للتق

 .واملعايري واالصدارات األخرى الصادرة عن اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني
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لقيمة العادلة  عادة تقييم املوجودات املالية  مت إعداد هذه القوائم املالية مبوجب مبدأ التكلفة التارخيية واملعّدل 
 خلسارة.من خالل الربح او ا

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

  السيولة.

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

ا بشكل مستمر. يتم إثبات التقديرات. تتم مراجعة التقديرات واالفرتاضات املتعلق التغريات الناجتة عن ة 
ثريها على أية سنوات مستقبلية. مل  مراجعة التقديرات احملاسبية يف السنة اليت يتم خالهلا مراجعة التقديرات و

  يتم استخدام أية تقديرات جوهرية أو افرتاضات مؤثرة يف إعداد هذه القوائم املالية.

ته خالل فرتة  يتوقع الصندوق استعادة أو ريخ التقرير. ١٢تسوية مجيع موجوداته ومطلو   شهر من 

    تغيريات يف السياسات احملاسبية واإلفصاحاتال  ٢-٢
 مت اعتمادها من قبل الصندوق جديدة وتعديالتمعايري 

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

 عقود اإلجيار - ١٦املعيار الدويل للتقرير املايل رقم 

االعرتاف جبميع  بشكل رئيسي على حماسبة املستأجرين وينتج عنه ١٦رقم  لتقرير املايليؤثر املعيار الدويل ل
والتمويل ويتطلب  التشغيل ل املعيار التفريق احلايل بني عقود إجياريف قائمة املركز املايل. يزي اً عقود اإلجيار تقريب

ألصل (احلق يف استخدام البند املؤجر) وااللتزام املايل بدفع  ًا.جلميع عقود اإلجيار تقريب اإلجيارات االعرتاف 
 .املنخفضة يوجد استثناء اختياري لعقود اإلجيار قصرية األجل وذات القيمة

لنظر إىل أن الصندوق ال مت ر تطبيق املعيار اجلديد على القوائم املالية للصندوق، و  يتعاملإجراء تقييم آل
ثري.  يف عقود اإلجيار كمستأجر، مل يتم حتديد أي 

 أو تعديالت جديدة غري سارية املفعول ومل يتم تطبيقها مبكراً من قبل الصندوق معايري

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

ثري جوهري على القوائم املالية للصندوق.   يكون هلذه املعايري 
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  الوظيفية وعملة العرضالعملة    ٣-٢
لقوائم املالية ا الصندوق ("العملة  تقاس البنود املدرجة  بعملة البيئة االقتصادية الرئيسية اليت يعمل 

ل السعودي والذي ميثل العملة الوظيفية وعملة العرض للصندوق. لر   الوظيفية"). يتم عرض القوائم املالية 
  معامالت وأرصدة

ستخدام أسعـار الصرف السائدة يف  يتم حتويل املعامالت ل السعودي  لعمالت األجنبية إىل الر اليت تتم 
ستخدام  ل السعودي  ت النقدية بعملة أجنبية إىل الر ريخ تلك املعامالت. يتم حتويل املوجودات واملطلو

ح صر  ريخ قائمة املركز املايل. يتم إدراج خسائر وأر ف العمالت االجنبية هلذه أسعار الصرف السائدة يف 
  املعامالت يف قائمة الدخل الشامل.

  نقد وما يعادله   ٤-٢
ا من قبل مدير الصندوق. يدرج النقد  يشمل النقد وما يعادله للصندوق األرصدة لدى البنوك واليت يتم إدار

لتكلفة املطفأة يف قائمة املركز املايل.   وما يعادله 
  األدوات املالية   ٥-٢

يتم االعرتاف وإلغاء االعرتاف بكافة العمليات االعتيادية املتعلقة بشراء وبيع املوجودات املالية بتاريخ التداول؛ 
العمليات االعتيادية املتعلقة بشراء أو بيع إن أي التاريخ الذي يلتزم فيه الصندوق بشراء أو بيع املوجودات. 

ضمن إطار زمين تنص عليه األنظمة أو تلك املتعارف عليها املوجودات املالية تتطلب إيصال هذه املوجودات 
  يف السوق.

ت املالية األخرى مبدئيا بتاريخ التداول الذي يصبح فيه الصندوق  يتم االعرتاف بكافة املوجودات واملطلو
  طرفاً يف األحكام التعاقدية لألداة.

لقيمة العادلة من   ١-٥-٢   خالل الربح أو اخلسارةتصنيف وقياس املوجودات املالية 
  أدوات حقوق امللكية

ا األدوات اليت تستويف مفهوم حقوق امللكية من وجهة نظر املصدر، أي  ُتعرف أدوات حقوق امللكية بكو
لدفع ومتتلك حقوق يف  األدوات اليت ال تشمل التزاماً    لمصدر.ل حقوق امللكيةتعاقد 

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

ستثناء يف حال اختيار مدير الصندوق ف االستثمار يصنتعند االعرتاف املبدئي  خالل الربح أو اخلسارة، 
لقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. تتمثل سياسة الصندوق يف  حقوق امللكية غري القابلة لإللغاء 

عتبارها القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عندما يتم  يف حتديد استثمارات كحقوق امللكية 
ات ألغراض أخرى غري املتاجرة. وعند استخدام هذا االختيار، يتم االعرتاف االحتفاظ بتلك االستثمار 

ح واخلسائر يف الدخل الشامل اآلخر وال ي ، وحيدث ذلك الدخل الشامل تم تصنيفها الحقا يف قائمةألر
أيضا عند استبعادها. ال يتم تسجيل خسائر االخنفاض يف القيمة (وعكس خسائر االخنفاض يف القيمة) 

ح يف قائمة بص ورة منفصلة عن التغريات األخرى يف القيمة العادلة لالستثمارات. يتم االعرتاف بتوزيعات األر
ستالم تلك املبالغ.   الدخل الشامل عند وجود حق للصندوق 
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 أدوات الدين
ا األدوات اليت تستويف مفهوم االلتزام املايل من وجهة نظر    املصدر كعقود مراحبة.تعرف أدوات الدين بكو

  يعتمد التصنيف أو القياس الالحق ألدوات الدين على:
  منوذج األعمال املطبق من قبل الصندوق يف إدارة املوجودات؛ و

 خصائص التدفقات النقدية للموجودات.
 اعتماداً على هذه العوامل، يصنف الصندوق أدوات الدين لديه إىل التكلفة املطفأة.

ا لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، حيث متثل هذه التكلفة املطفأة:  إن املوجودات اليت يتم االحتفاظ 
لقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة، يتم  التدفقات النقدية دفعات أصل الدين والربح وغري املصنفة 

لتكلفة املطفأة. يتم تعديل القيمة الدفرتية هلذه املوجودات من خالل  خمصصات اخلسائر االئتمانية قياسها 
ح احملققة من هذه املوجودات املالية يف قائمة الدخل الشامل  ألر املتوقعة املثبتة واملقاسة. يتم االعرتاف 

  الفعال. الفائدةستخدام طريقة معدل 

دف حتقيق تدفقات نقدية.  منوذج األعمال: يعكس منوذج األعمال كيفية إدارة الصندوق للموجودات 
ذلك سواء كان هدف الصندوق يقتصر على حتصيل التدفقات النقدية التعاقدية من املوجودات أو حتصيل و 

لنسبة  كل من التدفقات النقدية التعاقدية والتدفقات النقدية من بيع املوجودات. وإذا مل يكن احلال كذلك 
ا ألغراض املتاجر  ة)، يتم تصنيف املوجودات املالية ضمن لكلتا احلالتني (مثال: املوجودات املالية احملتفظ 

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

موعة من املوجودات تشمل  خذها الصندوق بيعن االعتبار عند حتديد منوذج األعمال  إن العوامل اليت 
املوجودات وكيفية تقييم أداء املوجودات داخليا  اخلربات السابقة حول كيفية حتصيل التدفقات النقدية هلذه

ا إضافة إىل كيفية تعويض املدراء. تعد  وإعداد التقارير بذلك إىل اإلدارة العليا وكيفية تقييم املخاطر وإدار
ا بغرض البيع يف األجل القريب أو تكون جزء من حمفظة  ا بغرض املتاجرة حمتفظًا  األوراق املالية احملتفظ 

ح قصرية األجل. األ دوات املالية اليت تدار معًا أو عندما يتوفر دليل لنمط فعلي حديث على اكتساب األر
لقيمة من خالل الربح أو اخلسارة.  تصنف هذه األوراق املالية ضمن "أخرى" لنموذج األعمال وتقاس 

ملوج ودات إما لتحصيل التدفقات مدفوعات أصل الدين والربح: عندما يهدف منوذج األعمال إىل االحتفاظ 
النقدية التعاقدية أو حتصيل التدفقات النقدية والبيع، يقوم الصندوق بتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية 
ألدوات الدين متثل مدفوعات أصل الدين والربح فقط (اختبار مدفوعات أصل الدين والربح). عند إجراء 

خذ الصندوق بعني االعتبا ر ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تتوافق مع ترتيب اإلقراض هذه التقييم، 
األساسي، أي أن الفائدة تشمل فقط اعتبارات القيمة الزمنية للموارد واملخاطر االئتمانية وخماطر اإلقراض 

ة األساسية األخرى وهامش الربح الذي يتوافق مع ترتيب اإلقراض األساسي. عندما تؤدي الشروط التعاقدي
إىل التعرض للمخاطر أو التقلبات اليت تتعارض مع ترتيب اإلقراض األساسي، يتم تصنيف املوجودات املالية 

لقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة.     ذات العالقة وقياسها 
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 ال يعيد الصندوق تصنيف استثمارات الدين إال يف حالة واحدة وهي أن يتم تغيري منوذج األعمال املستخدم
يف إدارة تلك املوجودات. تتم إعادة التصنيف من بداية فرتة التقرير األوىل اليت تلي التغيري. يتوقع أال تكون 

  هذه التغيريات متكررة حيث مل حيدث أي منها خالل الفرتة.
  

لتكلفة املطفأة  ٢-٥-٢   اخنفاض قيمة املوجودات املالية املقاسة 
لتكلفة املطفأة. يقوم الصندوق بتقييم خسائر  االئتمان املتوقعة على أساس استطالعي ملوجوداته املدرجة 

ريخ كل تقرير. يعكس قياس خسائر االئتمان املتوقعة ما  ثبات خمصص هلذه اخلسائر يف  يقوم الصندوق 
    يلي:

 قيمة غري متحيزة ومرجحة يتم حتديدها من خالل تقييم جمموعة من النتائج احملتملة. 
  الزمنية للمواردالقيمة. 
  ريخ التقرير حول األحداث املاضية املعلومات املعقولة واملدعومة املتاحة دون تكلفة أو جهد غري مربر يف 

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

لتايل مل يتم عرضها يف هذه القوائم  املتوقعة. ومع ذلك، كانت خسارة االئتمان املتوقعة هلا غري جوهرية، و
لتكلفة املطفأة ا  األرصدة لدى و  يف االستثمارات يف مراحبات املالية. تتضمن املوجودات املالية احملتفظ 

  .مرتفعلدى بنك ذو تصنيف ائتماين  واالستثمارات يف مراحبات ألرصدة البنكية. يتم االحتفاظ البنك
  

  إلغاء االعرتاف   ٣-٥-٢
ملوجودات املالية أو جزء منها عند انقضاء احلقوق التعاقدية يف استالم التدفقات النقدية  يتم إلغاء االعرتاف 

) ٢) حتويل الصندوق لكافة املخاطر اجلوهرية ومنافع امللكية أو ١وعند من هذه املوجودات أو عند حتويلها، 
ذه املخاطر ومنافع امللكية ومل حيتفظ الصندوق بسيطرته عليها.   عدم قيام الصندوق بتحويل أو االحتفاظ 

  
ت املالية   ٤-٥-٢   املطلو

لتكلفة املطفأة ما مل يكن لديه مطلو ته املالية  لقيمة العادلة من خالل يصنف الصندوق مطلو ت مصنفة 
ت املالية عند تنفيذ التزاماته التعاقدية أو إلغائها أو  ملطلو الربح أو اخلسارة. يلغي الصندوق االعرتاف 

  انقضائها.

  املقاصة  ٦-٢
ت املالية و  صايف القيمة يف قائمة املركز املايل فقط عندما يكون  عرضيتم إجراء مقاصة املوجودات واملطلو

للصندوق حالًيا حق نظامي ملزم مبقاصة هذه املبالغ وعند وجود نية إما لتسويتها على أساس الصايف أو بيع 
ت يف آن واحد.   املوجودات وتسديد املطلو

  مصاريف مستحقة وذمم دائنة أخرى   ٧-٢
لتكلفة املطفأة الذمم الداملصاريف املستحقة و تقيد  لقيمة العادلة وتقاس الحقًا  ائنة األخرى مبدئيًا 

    الفعلية. الفائدةستخدام طريقة معدل 
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  الوحدات حامليالعائدة إىل  حقوق امللكية   ٨-٢
ح املبقاة الناجتة عن نشاط  حقوق امللكيةتشمل  العائدة إىل حاملي الوحدات على الوحدات الصادرة واألر

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

  الوحدات القابلة لالسرتداد  )١(
اته القابلة لالسرتداد كأداة حقوق امللكية إن كان لدى هذه الوحدات اخلصائص يصنف الصندوق وحد

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

  تصفية الصندوق.
 .بعة لكافة الفئات األخرى لألدوات   أن تكون ضمن فئة أدوات 
  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 
  املتوقعة اليت تعزى إىل األداة على مدار عمر األداة بشكل جوهري على يعتمد إمجايل التدفقات النقدية

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

  
ألدوات القابلة للبيع املصنفة كأدوات حقوق امللكية إن وحدات الصندوق القابلة لالسرتداد تستويف مفهوم ا

لتايل مت تصنيفها كأدوات حقوق امللكية. املعايري الدوليةوجب مب ستمرار  للتقرير املايل و يقوم الصندوق 
يف حال ما إذا استوفت الوحدات القابلة لالسرتداد كافة اخلصائص  .بتقييم تصنيف الوحدات القابلة لالسرتداد

ت مالية للتقرير املايل، فسيقوم الصندوق بتصنيفها   املعايري الدوليةط حسب والشرو  لقيمة كمطلو وقياسها 
ريخ إعادة التصنيف مع أي اختالفات من القيمة الدفرتية السابقة تثبت يف حقوق امللكية العائدة ، العادلة يف 

  . إىل حاملي الوحدات
لوحدات  ) ٢(   املتاجرة 

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 

ت) على إمجايل ع قصا املطلو موع املوجودات  دد الوحدات القائمة يف يوم التقييم ذي (القيمة العادلة 
  الصلة.

  الزكاة / الضريبة   ٩-٢
مل يتم تكوين خمصص للزكاة أو ضريبة الدخل يف القوائم املالية املرفقة، حيث أن الزكاة أو ضريبة الدخل، إن 

    وجدت، ستكون التزاماً على حاملي الوحدات.
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  إثبات اإليرادات   ١٠-٢
إلمكان قياسها يتم إثبات  اإليرادات عندما يكون من احملتمل أن تتدفق إىل الصندوق منافع اقتصادية ويكون 

لقيمة العادلة للمقابل املقبوض بعد خصم  ا بغض النظر عن موعد الدفع. ُتقاس اإليرادات  بصورة موثوق 
  الضرائب واحلسومات.

يرادات توزيع األ ح عندميتم االعرتاف  ح.الصندوق احلق يف استالم توزيعات األ ا يكون لدىر   ر

يرادات املراحبات على أساس نسيب، وذلك على مدى فرتة العقد على أساس املبالغ األساسية  االعرتافيتم 
  .ومعدَّل الربح املتفق عليه املقدمة

 
 إدارة املخاطر املالية - ٣

  عوامل املخاطر املالية  ١-٣
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 

موعة متنوعة من املخاطر املالية اليت تشتمل على خماطر أإن  السوق وخماطر االئتمان نشطة الصندوق تعرضه 
  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  وق.رة الصندتتم 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

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

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

   خماطر السوق  )أ(
  خماطر صرف العمالت ) ١( 

خماطر صرف العمالت األجنبية هي خماطر تذبذب قيمة التدفقات النقدية املستقبلية ألداة مالية بسبب 
  أجنبية.التغريات يف أسعار صرف العمالت وتنشأ هذه املخاطر عن األدوات املالية املثبتة بعمالت 

لتايل ال يتعرض الصندوق ملخاطر صرف العمالت  ل السعودي و لر إن مجيع معامالت وأرصدة الصندوق 
  األجنبية.
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  خماطر أسعار العموالت ) ٢( 
ثري التغريات يف أسعار العموالت اخلاصة يف السوق على  تنشأ خماطر أسعار العموالت اخلاصة من احتمال 

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

  
  االئتمان خماطر  )ب(

خماطر االئتمان هي خماطر تسبب أحد أطراف األداة املالية خبسارة مالية للطرف اآلخر من خالل العجز إن 
حلد من  عن تسوية التزام ما. يتعّرض الصندوق ملخاطر ائتمانية على املوجودات املالية. يقوم مدير الصندوق 

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 املتوقعة اخلسائرقياس 
احلال يف مل يكن ، كما ها، يتم إثبات خسائر االئتمان قبل حدوثةاملتوقع يةاالئتمان سارةاخلمبوجب منوذج 

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

الخنفاض لسعودية املعتمد يف اململكة العربية ا ٩مبوجب النهج العام للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم  املتعلق 
 للموجوداتيف القيمة، يتم تصنيف املوجودات املالية اىل ثالثة مراحل. تشري كل مرحلة إىل اجلودة االئتمانية 

  احملدد. ةاملالي

دة كبرية يف خماطر االئتمان منذ االعرتاف األويل أو اليت ١املرحلة  : تشمل األدوات املالية اليت مل تشهد ز
لنسبة هلذه املوجودات، يتم  ريخ التقرير.  خبسائر ائتمانية  االعرتافلديها خماطر ائتمانية منخفضة كما يف 

الدفرتية اإلمجالية للموجودات (أي بدون خصم للعالوة شهراً ويتم احتساب الربح على القيمة  ١٢متوقعة ملدة 
  ).االئتمانية

دة كبرية يف خماطر االئتمان منذ االعرتاف األويل (ما مل  املرحلة الثانية: تشمل األدوات املالية اليت شهدت ز
ريخ التقرير) ولكن ليس لديها دليل موضوعي على اخن فاض يكن لديها خماطر ائتمانية منخفضة كما يف 

لنسبة هلذه املوجودات، يتم تسجيل اخلسارة االئتمانية املتوقعة له على مدى العمر، ومع ذلك، يتم  القيمة. 
 احتساب الربح على القيمة الدفرتية اإلمجالية لألصل.

ريخ التقرير. يتم ٣املرحلة  : تشمل األدوات املالية اليت لديها دليل موضوعي على اخنفاض قيمتها كما يف 
لفعل اخنفاض يف القيمة (تعثر) يف هذه املرحلة.تص   نيف املتعثرون الذين لديهم 
  

ت الرئيسية للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم  يف املعتمد يف اململكة العربية السعودية  ٩يتمثل أحد املكو
دة كبرية يف خماطر االئتمان من التعرضات االئتمانية ل لصندوق منذ االعرتاف حتديد ما إذا كانت هناك ز

األويل. يعترب تقييم االخنفاض امللحوظ عامًال رئيسيًا يف حتديد نقطة التحول بني شرط قياس خمصص على 
  شهراً وآخر قائم على اخلسارة االئتمانية املتوقعة مدى العمر. ١٢أساس اخلسارة االئتمانية املتوقعة مدته 
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بصورة منتظمة مقابل التصنيف / احملفزات احملددة مسبقًا لضمان فعالية يتم مراقبة أداء املوجودات املالية 
    ومالئمة ذلك والتأكد من:

 دات الكبرية يف خماطر االئتمان قبل التعرض للتعثر  .فئات قادرة على حتديد الز
  يوًما ٣٠من النقطة يف الوقت الذي يصبح فيه األصل مستحًقا أكثر من  حترراً فئات ليست أكثر. 
  ومدى ١شهر (املرحلة  ١٢مثة استقرار يف خمصص اخلسارة االئتمانية املتوقعة للتحويالت بني مدة (

 احلياة.

  حدد الصندوق التعريف التايل للتعثر يف السداد:
ا  ٩٠مايل مستمر ملدة يتم تعريف "التعثر" على أنه إما عدم سداد التزام  يوًما أو حدوث أحداث من شأ

أن تدفع الصندوق إىل اعتبار أن من غري املرجح أن يقوم العميل بسداد التزاماته االئتمانية إىل الصندوق. 
    :العوامل التالية راالعتبابعني الصندوق  خذعن 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 
 .ت اليت يتم تطويرها داخلًيا ويتم احلصول عليها من مصادر خارجية  وبناًء على البيا

ريخ معني احتمالية التعثر يف السداد ا بناًء على مناذج التقييم اإلحصائي ويتم هي تقديرات يف   يتم حسا
ستخدام أدوات تصنيف مصممة وفًقا ملختلف فئات األطراف املعنية. تستند هذه النماذج  تقييمها 
معة داخلًيا واليت تشتمل على عوامل كمية ونوعية. إذا مت انتقال الطرف املعين بني  ت ا اإلحصائية إىل البيا

  رتبط به.ات، فإن ذلك سيؤدي إىل تغيري يف تقدير التعثر يف السداد املفئات التقدير 

هي مقدار اخلسارة املتوقعة يف حالة وجود تعثر. يقوم الصندوق بتقييم معلومات  اخلسارة الناجتة من التعثر
ريخ معدالت االسرتداد للمطالبات من األطراف املتأخرة يف السداد.  خسارة التعثر يف السداد بناًء على 

ت جزءاً ال يتجزأ من األصل املايل. جمنوذ يعترب    خسارة التعثر يف السداد الضما

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

ريخ التقييم. وهذا أمر مهم يف حالة موجودات  التعرض للتعثر يف السداد أي تغريات متوقعة يف التعرض بعد 
حيث قد يكون التعثر يف السداد لعدة سنوات يف املستقبل. إن التعرض للتعثر يف السداد ملوجود  ٢املرحلة 

 مايل هو إمجايل قيمته الدفرتية.

الستثمار يف مان جوهرية على األدوات املالية حيث ال يتعرض الصندوق ملخاطر ائت عقود يقوم الصندوق 
لسلع     عالية االستقرار.قصرية االجل  مراحبة 

 ٣١الرتكيز االئتماين حملفظة االستثمار، اعتماًدا على األطراف املقابلة. كما يف مبراجعة مدير الصندوق  يقوم
 Aميتلك الصندوق استثمارات ذات تصنيفات ائتمانية ترتاوح من  ،٢٠١٨ديسمرب  ٣١و ٢٠١٩ديسمرب 

من موديز والذي لديه تصنيف ائتماين خارجي لدى بنك البالد  مايعادله مودعرصيد النقد و  إن .BB+إىل 
  .٣Aجبودة ائتمانية 
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  خماطر 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. استحقاقهالكامل 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
ي التزامات عند السيولة  نتظام لضمان وجود أموال كافية للوفاء  لصندوق ويقوم مبراقبة متطلبات السيولة 

حلصول على متوياالشرتاكات نشوئها، إما من خالل  ل من األطراف اجلديدة أو تصفية حمفظة االستثمار أو 
  ذوي العالقة.

  املالإدارة خماطر رأس  ٢-٣
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
إلضافة إىل التغريات الناجتة عن  حامليواالسرتدادات وفًقا لتقدير  لالشرتاكات الوحدات يف كل يوم تقييم 

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

  املال لدعم تنمية أنشطة االستثمار للصندوق.  قاعدة رأس

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

  د.للوحدات القابلة لالسرتدا

 حامليالعائدة إىل  حقوق امللكيةيقوم جملس إدارة الصندوق ومدير االستثمار مبراقبة رأس املال على أساس 
  الوحدات القابلة لالسرتداد.

  تقديرات القيمة العادلة ٣-٣
اية التداول تعتمد القيمة العادلة لألدوات املالية املتداولة يف األسواق النشطة على أسعار السوق املدرجة يف 
ريخ القوائم املالية. يتم تقييم األدوات اليت مل يتم عليها أي حركة بيع يف يوم التقييم بناءً  على أحدث  كما يف 

  .سعر للعرض

ت حبركة وحجم كافيني لتقدمي إن  السوق النشط هو السوق الذي يتم فيه التعامل مع املوجودات أو املطلو
قصاً خمصص االخنفاض معلومات السعر على أساس مستم ر. إن القيمة العادلة تساوي تقريباً القيمة الدفرتية 

  يف قيمة الذمم املدينة األخرى والذمم الدائنة األخرى. 
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ت التالية     :يتكون تسلسل القيمة العادلة من املستو
 ة اليت ) يف أسواق نشطة للموجودات أو لةمعدّ (غري  ةاملستوى األول: هي أسعار معلن ت املشا املطلو

 .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
 ت.املستوى الثالث: هي مدخالت غري قابلة للمالحظة للموجود  ات واملطلو

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

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

ت الصندوق (حسب الفئة)  يتضمن اجلدول التايل حتليل التسلسل اهلرمي للقيمة العادلة ملوجودات ومطلو
لقيمة العادلة كما يف    :٨٢٠١ديسمرب  ٣١و ٩٢٠١ ديسمرب ٣١املقاسة 

  
   ٩٢٠١ ديسمرب ٣١كما يف 

موع  الثالثاملستوى   الثاين املستوى  األول املستوى  املوجوداتفئة    ا
لقيمة العادلة  موجودات مالية 

  ١٧٤٬٧٨٩٬٠٧٩  -  ١٧٤٬٧٨٩٬٠٧٩  -  من خالل الربح أو اخلسارة
  ٧٠٠٬٩٢١٬٥٣٩  ٧٠٠٬٩٢١٬٥٣٩  -  -   لتكلفة املطفأةموجودات مالية 

  
  

  ٨٢٠١ديسمرب  ٣١كما يف 
موع  املستوى الثالث  املستوى الثاين  املستوى األول  املوجوداتفئة    ا

لقيمة العادلة  موجودات مالية 
  ٢٣٫٠٤٤٫٧٢٣  -  ٢٣٫٠٤٤٫٧٢٣  -  من خالل الربح أو اخلسارة

لتكلفة املطفأة    ١٬٠٦٣٬٩٣٧٬٤٢١  ١٬٠٦٣٬٩٣٧٬٤٢١  -  -  موجودات مالية 
 
  نقد وما يعادله - ٤

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

  
    



  
لريـال السعودي   صندوق فالكم للمراحبة 

  املاليةإيضاحات حول القوائم 
  ٢٠١٩ديسمرب  ٣١للسنة املنتهية يف 

ل السعودي ما مل يذكر غري ذلك) لر   (مجيع املبالغ 
  

- ١٩ - 
 

 لتكلفة املطفأة موجودات مالية - ٥
بت منخفض املخاطر يف بنوك حملية الرصيديتمثل  لسلع ذات عائد   يف استثمار الصندوق يف عقود مراحبة 

لتكلفة ويتم قياسها الحقًا  واملؤسسات املالية (فالكم للخدمات املالية). يتم قياس هذه االستثمارات مبدئياً 
ا: لسلع املستثمر    لتكلفة املطفأة، فيما يلي قائمة 

  ٨٢٠١ديسمرب  ٣١    ٩٢٠١ديسمرب  ٣١  
        
  ٨٠٨٫٦٦٢٫٤٢١    ٣٢٧٬١٠٠٬٠٣٠  بالتينيوم
  ٩٥٫٢٧٥٫٠٠٠    ٢٤٨٬٣٢١٬٥٠٩  بالديوم

  -   ٧٤٬٠٠٠٬٠٠٠  آي أنأم 
  ٣٢٫٠٠٠٫٠٠٠   ٥١٬٥٠٠٬٠٠٠  أملنيوم

  ٦٣٫٠٠٠٫٠٠٠    -  أم سي يو
  ٦٥٫٠٠٠٫٠٠٠    -  أكس يب آي

  ١٫٠٦٣٫٩٣٧٫٤٢١    ٧٠٠٬٩٢١٬٥٣٩  
 
 لقيمة العادلة من خالل الربح او اخلسارة موجودات مالية - ٦

 يف املراحبات تستثمر صناديق استثمارية حملية أخرىوحدات يتمثل هذا الرصيد يف استثمار الصندوق يف 
  تدار من قبل شركات استثمار مرخصة من قبل هيئة السوق املالية يف اململكة العربية السعودية. و 
  

ا يف وحدات الصناديق:   فيما يلي توزيع االستثمارات احملتفظ 
 

  ٨٢٠١ديسمرب  ٣١    ٩٢٠١ديسمرب  ٣١  
        

  -    ٤٩٬٥٩٣٬٩٨٧ األول صندوق أسواق املال 
  ٢٢٬٨٥٧٬١٧٥    ١٥٬٠٩٥٬٠٤١  صندوق إتقان للمراحبة 

  ١٨٧٬٥٤٨   ٢٢٬٠٠٠٬٠٠٠  صندوق املرابح 
ض صندوق النقد     -   ٣٣٬٠٦١٬٣١٤  الر

  -    ٥٥٬٠٣٨٬٧٣٧  صندوق مسقط املالية لتمويل التجارة
  ٢٣٬٠٤٤٬٧٢٣    ١٧٤٬٧٨٩٬٠٧٩  
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 عالقة مع أطراف ذويوأرصدة معامالت  - ٧
ا تعترب األ الطرف االخر او ممارسة نفوذ هام  علىكان لطرف القدرة على السيطرة   إذاعالقة  ذويطراف ا

  .والتشغيليةالطرف االخر يف اختاذ القرارات املالية  على

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

لصندوق. يذو  طرفاً  صندوقيعترب مدير الصندوق وال الصندوق. إدارةالعالقة من ِقبل جملس    عالقة 
  
   

هية تمبلغ املعامالت خالل السنة املن
  الرصيد اخلتامي  ديسمرب ٣١يف 

 ٢٠١٨ ٢٠١٩ املعاملةطبيعة  العالقة يالطرف ذو 
ديسمرب  ٣١

٢٠١٩ 
ديسمرب  ٣١

٢٠١٨ 
فالكم للخدمات 

 ١٬٥٤١٬٤٠١  ١٬٥٠٣٬٠٧٣ ٥٬١٦٧٬٣٣٠ ٦٬٥٣٠٬٥٧٩ أتعاب اإلدارة املالية
  

صندوق فالكم 
  للطروحات األولية

يف  استثمار
 وحدات

  ٥٬٣٩٣٬٠٨٣  ١٦٬٨٦٩٬٣٢٩  ١٨٬٢٥٧٬٢٣٣  ١١٬٣٢٨٬٧٠٥  الصندوق

٪ من حقوق امللكية للصندوق يف كل يوم تقييم. ٠٫٥إدارة حمسوبة مبعدل سنوي بدفع أتعاب الصندوق يقوم 
سرتداد أي ذلك،إلضافة إىل   أخرى يتم دفعها نيابة عن الصندوق. مصاريف ةيقوم مدير الصندوق 

ل سعودي كما يف  ٩٦٫٧بلغت عمليات املراحبة مع شركة فالكم للخدمات املالية  ديسمرب  ٣١مليون ر
ل سعودي). بلغ الدخل املكتسب من  ١٨١٫١٩: ٢٠١٨( ٢٠١٩  املستحقة خالل املراحباتمليون ر
ل سعودي ( ٦٫٢٤السنة  إلضافة إىل ذلك، بلغ ال ٦٫٢٤: ٢٠١٨مليون ر ل سعودي).  دخل مليون ر

ل سعودي ١٫٦٨: ٢٠١٨(مليون  ٠٫٨١القائمة  راحباتامل منالعام  اللاملكتسب خ   ).مليون ر
  
 األدوات املالية حبسب الفئة - ٨

  ٨٢٠١ديسمرب  ٣١    ٩٢٠١ديسمرب  ٣١    
          املوجودات حبسب قائمة املركز املايل

     تكلفة مطفأة
 ٣٫٦٢٧٫٧٠١  ٨٬٤٤٢٬٦٦٧   نقد وما يعادله

لتكلفة املطفأة   ١٫٠٦٣٫٩٣٧٫٤٢١  ٧٠٠٬٩٢١٬٥٣٩   موجودات مالية 
لقيمة العادلة من خالل الربح أو  موجودات مالية 

  اخلسارة
  

٢٣٫٠٤٤٫٧٢٣    ١٧٤٬٧٨٩٬٠٧٩  
  ٨٫٠٩٩٫٣٩٦    ٧٬٦٨٦٬٤٤٩    عوائد مستحقة

 ١٫٠٩٨٫٧٠٩٫٢٤١  ٨٩١٬٨٣٩٬٧٣٤   موعا
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  آخر يوم للتقييم - ٩
إن آخر يوم  كل يوم عمل (يوم التقييم).  اية يف قيمة حقوق امللكيةالصندوق وحساب  وحداتيتم تقييم 

 .٩٢٠١ ديسمرب ٣١كان تقييم  
 

 أحداث الحقة -١٠
جي جديد ( كيد وجود فريوس  وانتشر يف مجيع أحناء الصني  ٢٠٢٠) يف أوائل عام Covid-١٩مت 

ت يف األنشطة التجارية والنشاط االقتصادي.  أن الصندوق عترب يالقارية وما وراءها، مما تسبب يف اضطرا
. نظًرا 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
  

 املوافقة على القوائم املالية -١١
 ).٢٠٢٠مارس  ٢٩ه (١٤٤١شعبان  ٥ بتاريخ جملس اإلدارةمتت املوافقة على القوائم املالية من قبل 

 


