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  ت األوليةفالكم للطروحابصندوق  الوحدات حامليإىل  راجع املستقلاملتقرير 
 

   تقرير حول مراجعة القوائم املالية
  رأينا

فالكم للطروحات يف رأينا، أن القوائم املالية تظهر بصورة عادلة، من مجيع النواحي اجلوهرية، املركز املايل لصندوق 
لتاريخ وأداءه املايل وتدفقاته النقدية للسنة املنتهية يف ذلك ا ٩٢٠١ديسمرب  ٣١("الصندوق") كما يف األولية 

 اململكة العربية السعودية واملعايري واإلصدارات األخرى الصادرة عن وفقاً للمعايري الدولية للتقرير املايل املعتمدة يف
  اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني.

 
  ماقمنا مبراجعته

  القوائم املالية للصندوق مما يلي:تتألف 
  ٩٢٠١ديسمرب  ١٣قائمة املركز املايل كما يف.  
 .قائمة الدخل الشامل للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ 
  العائدة إىل حاملي الوحدات للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ.حقوق امللكية قائمة التغريات يف  
  النقدية للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ.قائمة التدفقات  
  ،للسياسات احملاسبية اهلامة. من ملخصتتض اليتإيضاحات حول القوائم املالية  

  
  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 

 
  عليها كافية ومناسبة كأساس إلبداء رأينا. مت احلصول نعتقد أن أدلة املراجعة اليت

 
  االستقالل

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

  
حلوكمة عن القوائم املالية   مسؤوليات مدير الصندوق واملكلفني 

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

، األحكام اليت تنطبق من الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن هيئة السوق املالية وشروط وأحكام الصندوق
ً ليتمكن من إعداد قوائم مالية خالية  تحريفاتمن ال وعن نظام الرقابة الداخلية الذي يراه مدير الصندوق ضرور

جتة عن اجل   أو خطأ. غشوهرية، سواًء كان 
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  (تتمة)فالكم للطروحات األولية بصندوق  الوحدات حامليإىل  راجع املستقلاملتقرير 
  

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

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

  
  لصندوق.لعن اإلشراف على عملية إعداد التقارير املالية  مسؤول إلدارةجملس اإن 
  

  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 وفقًا ملعايري املراجعة الدولية املعتمدة يف اململكة  من التأكيد، ولكنه ال يضمن أن عملية املراجعة اليت مت القيام 

أو خطأ،  شغمن  التحريفاتن أن تنتج العربية السعودية، ستكشف دائمًا عن خطأ جوهري عند وجوده. ميك
جمموعها، إذا كان من املتوقع إىل حد معقول أن تؤثر على القرارات االقتصادية اليت وتـَُعد جوهرية، مبفردها أو يف 

  يتخذها املستخدمون بناًء على هذه القوائم املالية.
 

ا وفقًا مل ة السعودية، منارس عايري املراجعة الدولية املعتمدة يف اململكة العربيويف إطار عملية املراجعة اليت مت القيام 
  املهين وحنافظ على الشك املهين خالل عملية املراجعة. كما أننا نقوم أيضاً مبا يلي: 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  شالغحيث قد ينطوي 
 الداخلي.

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

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

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

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

أو تعديل رأينا إذا كانت  املالية،القوائم يف  عالقةالجيب علينا لفت االنتباه يف تقرير إىل اإلفصاحات ذات 
 . 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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 للطروحات األوليةصندوق فالكم 
 قائمة املركز املايل

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

  ٢٠١٨ ديسمرب ٣١    ٢٠١٩ديسمرب  ٣١   ايضاح  
            املوجودات
  ١٫٤٥٦٫٨٠٧    ٣٬٣٠٣٬٠٠٤    ٤ يعادلهنقد وما 

لقيمة العادلة من  موجودات مالية 
  ٥  خالل الربح أو اخلسارة

  
٥٨٫٢٣٨٫٥١٢    ٥٩٬٢٩٢٬٧٤٦  

ح مستحقة   ٢٫٧٠٠٫٤٠٣    -      توزيعات أر
  ٦٢٫٣٩٥٫٧٢٢    ٦٢٬٥٩٥٬٧٥٠      جمموع املوجودات

            
ت             املطلو

  ٢٨٨٫٦٧٩    ٢٨٠٬١٩٢    ٦  أتعاب إدارة مستحقة
ت    ١٣٫٤٨٥    ١٣٬٤٧٧      خرىأمطلو

ت    ٣٠٢٫١٦٤    ٢٩٣٬٦٦٩      جمموع املطلو
إىل محلة  حقوق امللكية العائدة

    الوحدات
  

٦٢٫٠٩٣٫٥٥٨    ٦٢٬٣٠٢٬٠٨١  
            

  ٢٨٫٩٨١    ٢٤٬٤٩٥      عدد الوحدات املصدرة (وحدة)
ل سعودي)ة اقيم   ٥٦/٢٬١٤٢    ٤٦/٢٬٥٤٣      لوحدة (ر

  
   



 

  .القوائم املالية ههذ جزءاً ال يتجزأ من ٢٠إىل رقم  ٨تعترب اإليضاحات املرفقة يف الصفحات من رقم 
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 صندوق فالكم للطروحات األولية
  الشاملالدخل قائمة 

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

  ٨٢٠١    ٩٢٠١    يضاحإ  
            الدخل

التغري يف القيمة العادلة  )خسارةربح / (
لقيمة العادلة من  للموجودات املالية 

  خالل الربح أو اخلسارة

    

٩٫٥٨٧٫٦٩٢(    ١٨٬٨١٧٬٢٢٩(  
ح   ٢٫٠٧٣٫٨٧٩    ١٬٢٧٥٬٢٠٥      دخل من توزيعات أر

لقيمة بيع  (خسارة) / ربح موجودات مالية 
  العادلة من خالل الربح أو اخلسارة

    
)٢٠٧٫٧٨٨    )٨٬٦٠٤٬٩٢٤  

  )٧٫٣٠٦٫٠٢٥(    ١١٬٤٨٧٬٥١٠      الدخل جمموع
            

            املصاريف
  )١٫٣٥٨٫٩٥٨(    )١٬٠٣٥٬٣٣١(    ٦  أتعاب إدارة

  )٦٣٫٢٨٩(    )١٤٧٬٩٠٥(      مصاريف أخرى
  )١٫٤٢٢٫٢٤٧(    )١٬١٨٣٬٢٣٦(      جمموع املصاريف

            
  )٨٫٧٢٨٫٢٧٢(    ١٠٬٣٠٤٬٢٧٤      للسنة )اخلسارةالربح / (صايف 

  -    -      اآلخر للسنة الدخل الشامل
 )اخلسارة الشاملة/ ( الشامل الدخلجمموع 
  )٨٫٧٢٨٫٢٧٢(    ١٠٬٣٠٤٬٢٧٤      للسنة

 
  



 

  .القوائم املالية ههذ جزءاً ال يتجزأ من ٢٠إىل رقم  ٨تعترب اإليضاحات املرفقة يف الصفحات من رقم 
  

- ٦ - 

 صندوق فالكم للطروحات األولية
  إىل حاملي الوحداتحقوق امللكية العائدة قائمة التغريات يف 

ل السعودي ما مل يذك(مجيع  لر   ر غري ذلك)املبالغ 
  

  ديسمرب ٣١للسنة املنتهية يف     
    ٨٢٠١    ٩١٢٠  

كما يف   إىل حاملي الوحداتالعائدة حقوق امللكية 
  يناير  ١

  
٩٨٫٣١٣٫٧٣٧    ٦٢٫٠٩٣٫٥٥٨  

  )٨٫٧٢٨٫٢٧٢(   ١٠٬٣٠٤٬٢٧٤    / (اخلسارة الشاملة) للسنة الشامل الدخلجمموع 
من قبل حاملي واالسرتدادات االشرتاكات 
  الوحدات:

  
      

  ٢٠٣٫٤٠٥    ١١٣٬١١٢    اصدار وحدات قابلة لالسرتداد خالل السنة
  )٢٧٫٦٩٥٫٣١٢(    )١٠٬٢٠٨٬٨٦٣(    اسرتداد وحدات قابلة لالسرتداد خالل السنة

كما يف   إىل حاملي الوحداتحقوق امللكية العائدة 
  مربديس ٣١

  
٦٢٫٠٩٣٫٥٥٨    ٦٢٬٣٠٢٬٠٨١  

          
          الوحدات حركة

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

    

  ديسمرب ٣١للسنة املنتهية يف     
    ٨٢٠١    ٩٢٠١  

  ٤٠٫٦٠٧    ٢٨٫٩٨١     بداية السنةعدد الوحدات كما يف
  ٨٤    ٤٦    اصدار وحدات قابلة لالسرتداد خالل السنة
  )١١٫٧١٠(    )٤٬٥٣٢(    اسرتداد وحدات قابلة لالسرتداد خالل السنة

  ٢٨٫٩٨١    ٢٤٬٤٩٥    اية السنةيف عدد الوحدات كما 
   



 

  .القوائم املالية ههذ جزءاً ال يتجزأ من ٢٠إىل رقم  ٨تعترب اإليضاحات املرفقة يف الصفحات من رقم 
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 صندوق فالكم للطروحات األولية
  التدفقات النقديةقائمة 

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

  ديسمرب ٣١هية يف تللسنة املن    
    ٨٢٠١    ٩٢٠١  

          التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية
  )٨٫٧٢٨٫٢٧٢(   ١٠٬٣٠٤٬٢٧٤    / (اخلسارة) للسنة الربحصايف 

         
          نقديةتعديالت لبنود غري 

لقيمة العادلة ربح) ( / خسارة بيع موجودات مالية 
  من خالل الربح أو اخلسارة

    
٤٨٬٦٠٤٬٩٢  

    
)٢٠٧٬٧٨٨(  

التغري يف القيمة العادلة  من رةخسا / (ربح)
لقيمة العادلة من خالل الربح  للموجودات املالية 

  أو اخلسارة

  

)٩٫٥٨٧٫٦٩٢    )١٨٬٨١٧٬٢٢٩  
          

ت التشغيلية:صايف            التغريات يف املوجودات واملطلو
يمة العادلة لقمالية موجودات مدفوعات لشراء 

  اخلسارةمن خالل الربح أو 
  

)٦٣٫١٨٩٫٥٢٢(    )٧٣٬٥٢٠٬٨٧٢(  
لقيمة العادلة من مالية متحصالت بيع موجودات 

  خالل الربح أو اخلسارة
  

٧٦٬٤٦٨٬٧١٤    ٨٢٬٦٧٨٬٩٤٣  
ح مستحقة   )٢٬٧٠٠٬٤٠٣(    ٢٬٧٠٠٬٤٠٣    توزيعات أر

  )٢٢٧٫٧٤٥(    )٨٬٨٤٧(    تعاب إدارة مستحقةأ
ت أ   ٦٢١    )٨(    ىر خمطلو

التدفقات النقدية الناجتة من االنشطة صايف 
  التشغيلية

  
٧٢٩١١٫٠٠٣٫    ١١٬٩٤١٬٩٤٨  

          
          من األنشطة التمويليةالتدفقات النقدية 

  ٢٠٣٫٤٠٥    ١١٣٬١١٢    اصدار وحدات قابلة لالسرتداد
  )٢٣١٢٧٫٦٩٥٫(    )٨٬٨٦٣١٠٬٢٠(    اسرتداد وحدات قابلة لالسرتداد

  )٩٠٧٢٧٫٤٩١٫(    )١٠٬٠٩٥٬٧٥١(    صايف التدفقات املستخدمة يف األنشطة التمويلية
          

  )١٦٫٤٨٨٫٦١٠(    ١٬٨٤٦٬١٩٧    صايف التغري يف النقد وما يعادله
  ١٧٫٩٤٥٫٤١٧    ١٫٤٥٦٫٨٠٧    يف بداية السنةالنقد وما يعادله 

اية لنقد وما يعادله ا   ١٫٤٥٦٫٨٠٧    ٣٬٣٠٣٬٠٠٤    السنةيف 



 للطروحات األوليةصندوق فالكم 
  إيضاحات حول القوائم املالية

  ٢٠١٩ديسمرب  ٣١للسنة املنتهية يف 
ل السعودي ما مل يذكر غري ذلك) لر   (مجيع املبالغ 
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  عـام - ١
سيسه مبوجب اتفاقية إن صندوق فالكم للطروحات األولية ("الصندوق") هو صندوق  استثماري مت 

لصندوق ("حاملي الوحدات"). تتمثل  بني فالكم للخدمات املالية ("مدير الصندوق") واملستثمرين 
ديدة من خالل طرحها األويل واليت ميكن أن تتيح أهداف الصندوق يف االستثمار يف أسهم الشركات اجل

وق يف الشركات املدرجة حديثاً يف السوق املالية السعودية. فرصاً لنمو رأمسايل طويل األجل. يستثمر الصند
كما يستثمر الصندوق السيولة املتاحة يف األصول منخفضة املخاطر. إن الصندوق "مفتوح املدة"، وال 

ح احملصلة يف الصندوق مما يقوم بتوزيع أية أر ح على حاملي الوحدات، بل يعاد استثمار مجيع األر
  دة الصندوق.ينعكس على سعر وح

  إن عنوان مدير الصندوق هو كما يلي:
  فالكم للخدمات املالية
  ٨٨٤شارع العليا، ص.ب. 

ض    ١١٤٢١الر
  اململكة العربية السعودية

الصندوق ى أساس أنه وحدة مستقلة وعليه يقوم مدير يتعامل مدير الصندوق مع حاملي الوحدات عل
  عداد قوائم مالية مستقلة للصندوق.

 ١٦هـ (املوافق ١٤٢٩مجادى اآلخر  ١٢احلصول على ترخيص هيئة السوق املالية للصندوق بتاريخ مت 
  .٢٠٠٨يوليو  ١٢). بدأ الصندوق نشاطه بتاريخ ٢٠٠٨يونيو 

ذو احلجة  ٣ملالية بتاريخ االستثمار الصادرة عن هيئة السوق اخيضع الصندوق ألحكام الئحة صناديق 
شعبان  ١٦) واملعّدل من قبل جملس هيئة السوق املالية بتاريخ ٠٠٦٢ديسمرب  ٢٤هـ (املوافق ١٤٢٧
) واليت توضح املتطلبات اخلاصة بعمل الصناديق االستثمارية داخل ٢٠١٦مايو  ٢٣هـ (املوافق ١٤٣٧

  دية.اململكة العربية السعو 

 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
العربية مدة يف اململكة املعت للتقرير املايلق وفقًا للمعايري الدولية مت إعداد هذه القوائم املالية للصندو 

 .نينيواملعايري واالصدارات األخرى الصادرة عن اهليئة السعودية للمحاسبني القانو  السعودية
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عادة تقييم املوجودات املاليةمت إعداد هذه القوائم املالية مبوجب مبدأ التكلفة  مة لقي التارخيية واملعّدل 
 و اخلسارة.العادلة من خالل الربح أ

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

  حسب ترتيب السيولة.

يتطلب إعداد القوائم املالية من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافرتاضات تؤثر يف تطبيق السياسات 
ت واإليرادات واملصاريف. قد ختتلف النتائج اسبية واملبالغ املشمولة يف التقرير للموجودات واملطاحمل لو

ا بشكل مستمر. يتم إثبات الفعلية  عن هذه التقديرات. تتم مراجعة التقديرات واالفرتاضات املتعلقة 
ثريها على مراجعة التقديرات احملاسبية يف السنة اليت يتم  التغريات الناجتة عن خالهلا مراجعة التقديرات و
ؤثرة يف إعداد هذه القوائم لية. مل يتم استخدام أية تقديرات جوهرية أو افرتاضات مأية سنوات مستقب

  املالية.

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

    السياسات احملاسبية واإلفصاحاتتغيريات يف ال  ٢-٢
 قها من قبل الصندو جديدة مت اعتماد وتعديالتمعايري 

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

 عقود اإلجيار - ١٦املايل رقم املعيار الدويل للتقرير 

االعرتاف  لى حماسبة املستأجرين وينتج عنهكل رئيسي عبش ١٦رقم  للتقرير املايليؤثر املعيار الدويل 
 التشغيل يف قائمة املركز املايل. يزيل املعيار التفريق احلايل بني عقود إجيار اً جبميع عقود اإلجيار تقريب

ألصل  اإلجيارات (احلق يف استخدام البند املؤجر) وااللتزام املايل بدفع والتمويل ويتطلب االعرتاف 
 .املنخفضة يوجد استثناء اختياري لعقود اإلجيار قصرية األجل وذات القيمة اً.تقريبد اإلجيار جلميع عقو 

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

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

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

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

ل السعودي و  لر الذي ميثل العملة الوظيفية وعملة العرض الوظيفية"). يتم عرض القوائم املالية 
  للصندوق.
  وأرصدةمعامالت 

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

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

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

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

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

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

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

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

ا األدوات اليت تستويف مفهوم حقوق امللكية من وجهة نظر املصدر،  ُتعرف أدوات حقوق امللكية بكو
لدفع ومتتل   لمصدر.ل امللكيةحقوق ك حقوق يف أي األدوات اليت ال تشمل التزاما تعاقد 

  
لقيمة العادلة من خ الل الربح أو اخلسارة. يقوم الصندوق الحقاً يصنف الصندوق موجوداته املالية 

ستثناء يف حال بقياس كا لقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة،  فة استثمارات حقوق امللكية 
ري القابلة لإللغاء اختيار مدير الصندوق عند االعرتاف املبدئي، يصنف االستثمار كحقوق امللكية غ

ت كحقوق لشامل اآلخر. تتمثل سياسة الصندوق يف حتديد استثمارالقيمة العادلة من خالل الدخل ا
عتبارها القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عندما يتم االحتفاظ بتلك االستثمارات  امللكية 

ح واخلسائر يف الدخل  ألغراض أخرى غري املتاجرة. وعند استخدام هذا االختيار، ألر يتم االعرتاف 
حيدث ذلك أيضا عند استبعادها. ال خر وال يتم تصنيفها الحقا يف قائمة الدخل الشامل، و الشامل اآل

يتم تسجيل خسائر االخنفاض يف القيمة (وعكس خسائر االخنفاض يف القيمة) بصورة منفصلة عن 
ح يف قائمة الدخلالتغريات األخرى يف القيمة العادلة لالستثم الشامل  ارات. يتم االعرتاف بتوزيعات األر

ستالم تلك املبالغ. عند وجود حق للصندوق 
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  لتكلفة املطفأةاخنفاض قيمة املوجودات املالية املقاسة   ٢-٥-٢
لتكلفة امليقوم الصندوق بتقييم خسائر االئتمان املتوقعة عل طفأة. ى أساس استطالعي ملوجوداته املدرجة 

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

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

  املاضية أو الظروف احلالية أو توقعات الظروف االقتصادية املستقبلية.

لتكلفة املطفأة يف حسابلقد مت األخذ يف االعتبار قيمة ا ا  ن خسارة االئتما ملوجودات املالية احملتفظ 
لتايل مل يتم عرضها يف هذه القوائم املتوقعة. و  مع ذلك، كانت خسارة االئتمان املتوقعة هلا غري جوهرية، و

لتكلفة املطفأة األرصدة لدي البنك .املالية ا  . يتم االحتفاظ تتضمن املوجودات املالية احملتفظ 
  ائتماين مرتفع.ألرصدة البنكية لدي بنك ذو تصنيف 

  
 إلغاء االعرتاف  ٣-٥-٢

ملوجودات املالية أو جزء منها عند انقضاء احلقوق التعاقدية يف استالم التدفقات  يتم إلغاء االعرتاف 
حتويل الصندوق لكافة املخاطر اجلوهرية ومنافع ) ١النقدية من هذه املوجودات أو عند حتويلها، وعند 

ذه املخاطر ومنافع امللكية ومل حيتفظ الصندوق ٢امللكية أو  ) عدم قيام الصندوق بتحويل أو االحتفاظ 
  بسيطرته عليها.

ت املالية  ٤-٥-٢  املطلو
ت مصنفة  لتكلفة املطفأة ما مل يكن لديه مطلو ته املالية  لقيمة العادلة من يصنف الصندوق مطلو

ت املالية عند تنفيذ التزاماته التعاقدية أو  ملطلو خالل الربح أو اخلسارة. يلغي الصندوق االعرتاف 
  إلغائها أو انقضائها.

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

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

  أخرىمصاريف مستحقة وذمم دائنة    ٧-٢
لقيمة العادلة وتقاس الحقًا املصاريف املستحقة و تقيد  لتكلفة املطفأة الذمم الدائنة األخرى مبدئيًا 

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

وتصنف الوحدات   إىل حاملي الوحدات كحقوق ملكيةالعائدة  حقوق امللكيةنشاط الصندوق. وتصنف 
ه.     القابلة لالسرتداد كحقوق ملكية كما هو مبني أد

  قابلة لالسرتدادالوحدات ال  ) ١(
يصنف الصندوق وحداته القابلة لالسرتداد كأداة حقوق امللكية إن كان لدى هذه الوحدات اخلصائص 

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

  تصفية الصندوق.
 .بعة لكافة الفئات األخرى لألدوات   أن تكون ضمن فئة أدوات 
 دوات ذات أن تكون كافة األدوات املالية ضمن فئة األدوات التابعة لكافة الفئات األخرى لأل

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

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

قوق امللكية  القيمة العادلة حلاملثبتة أو التغري يفحقوق امللكية  اخلسارة أو التغري يفعلى الربح أو 
 املثبتة واملستبعدة للصندوق على مدار عمر األداة.

 
لبيع املصنفة كأدوات حقوق إن وحدات الصندوق القابلة لالسرتداد تستويف مفهوم األدوات القابلة ل

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

ت للتقرير املايل، فسيقوم الصندوق بتصنيفها   لدوليةاملعايري اكافة اخلصائص والشروط حسب  كمطلو
ريخ إعادة التصنيفمالية  لقيمة العادلة يف  مع أي اختالفات من القيمة الدفرتية السابقة ، وقياسها 

  .تثبت يف حقوق امللكية العائدة إىل حاملي الوحدات

لوحدات  ) ٢(   املتاجرة 
إن وحدات الصندوق متاحة للشراء فقط يف اململكة العربية السعودية لدى فروع فالكوم للخدمات املالية 

حقوق  لصندوق يف يوم التقييم بقسمةحقوق امللكية لمن قبل أشخاص طبيعيني أو اعتباريني. يتم حتديد 
ت) على إمجايل عمللكية ا قصا املطلو موع املوجودات  دد الوحدات القائمة يف يوم (القيمة العادلة 

  التقييم ذي الصلة.

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

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

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

يراد ح عندما يكون لدىات توزيع األيتم االعرتاف  ح.الصندوق احلق يف استالم توزيعات األ ر   ر

 إدارة املخاطر املالية - ٣
  عوامل املخاطر املالية  ١-٣

ة حىت يتمكن من يتمثل هدف الصندوق يف ضمان قدرة الصندوق على االستمرار كمنشأة عامل
  الوحدات. حلامليالوحدات وضمان السالمة املعقولة  حاملياالستمرار يف تقدمي العوائد املثلى إىل 

  
موعة متنوعة من املخاطر املالية اليت تشتمل على خماطر أإن  السوق وخماطر نشطة الصندوق تعرضه 

  االئتمان وخماطر السيولة.
  

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

  
لدى الصندوق  ندوق.ة الصتتم مراقبة والسيطرة على املخاطر اعتماداً على احلدود اليت يضعها جملس إدار 

العامة، وتعرضه للمخاطر وإدارة املخاطر العامة اليت حتدد اسرتاتيجيات أعماله و شروط واألحكام وثيقة لل
ختاذ إجراءات إلعادة التوازن للمحفظة مبا يتماشى مع إرشادات االستثمار.   وهو ملزم 

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

  هذه األساليب:
  السوق خماطر  )أ(
  صرف العمالت خماطر  )١(

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

لتايل ال ي ل السعودي و لر تعرض الصندوق ملخاطر صرف العمالت مجيع معامالت وأرصدة الصندوق 
  األجنبية.

  خماطر أسعار العموالت  )٢(
ثري التغريات يف أسعار العموالت اخلاصة يف السوق  تنشأ خماطر أسعار العموالت اخلاصة من احتمال 

 الرحبية املستقبلية أو القيمة العادلة لألدوات املالية. ال خيضع الصندوق إىل خماطر جوهرية ألسعارعلى 
.العمولة اخلاصة، ألنه ليس لديه أي أدوات مالية حتمل عمولة خاصة كبرية
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  خماطر األسعار   )٣(
أسعار السوق بسبب  خماطر األسعار هي خماطر تقلب قيمة األدوات املالية للصندوق نتيجة للتغريات يف

  عوامل أخرى غري حركة أسعار صرف العمالت األجنبية والعموالت.

بشكل أساسي من عدم التأكد من األسعار املستقبلية لألدوات املالية اليت ميتلكها تنشأ خماطر السعر 
الصندوق. يراقب مدير الصندوق بشكل دقيق حركة أسعار أدواته املالية املدرجة يف سوق األسهم 

لسعودية. يدير الصندوق املخاطر من خالل تنويع حمفظته االستثمارية عن طريق االستثمار يف خمتلف ا
  ات السوق.قطع

  
ستثناء  ه جممل املوجودات املالية للصندوق حبسب القطاعات االستثمارية،  يوضح اجلدول أد

  االستثمارات يف الصناديق املشرتكة:
  

  ٢٠١٨ديسمرب  ٣١     ٢٠١٩ديسمرب  ٣١    
  املبلغ  ٪    املبلغ  ٪    القطاع
  -  ٪٠٬٠٠    ١٠٬٠٠٨٬٦٠٣  ٪٢٤٬٤٨    الطاقة 

  -  ٪٠٬٠٠    ٧٬٥٣٨٬١٣٣  ٪١٨٬٤٤    املواد األساسية
  ٤٬١٧٦٬٦٤٣  ٪٧٬٩٠    ٦٬١٨٥٬٧٢٢  ٪١٥٬١٣    االستثمارات

  ٧٬٥٧٧٬٨٣٢  ٪١٤٫٣٤    ٥٬١٩٨٬٣٢٤  ٪١٢٬٧٢    اخلدمات االستهالكية
   ١٢٬٣١٦٬٢٢٤  ٪٢٣٬٣١    ٤٬١٤٦٬٢٥١  ٪١٠٬١٤    إدارة وتطوير العقارات

   ٩٬٠٢٧٬٧٢١  ٪٨١٧٬٠    ٢٬٤٠٠٬٥٦٢  ٪٥٬٨٨    الرعاية الصحية
   ٧٬٩٠٠٬٢٠٩  ٪١٤٬٩٥    ٢٬١٥٩٬٠٢٨  ٪٥٬٢٨    السلع الكمالية

  -  ٪٠٬٠٠    ١٬٨٧٨٬٣٠٩  ٪٥٩٬٤    التجزئة
  -  ٪٠٬٠٠    ٣٨٧٬٣٦٧١٬  ٪٣٬٣٤    اخلدمات املهنية 

  ٤٫٥٦٠٬٠٥٥  ٪٨٫٦٣    -  -    السلع طويلة االجل
  ٧٬٢٨٦٬٧٤٥  ٪١٣٫٧٩    -  -    النقل
    ٥٢٬٨٤٥٬٤٢٩  ٪١٠٠٫٠٠    ٤٠٬٨٨٢٬٣١٩  ٪١٠٠٬٠٠  
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العادلة للموجودات املالية) بسبب تغري حمتمل (نتيجة للتغري يف القيمة  ى حقوق امللكيةن التأثري علإ
  معقول يف مؤشرات حقوق امللكية على أساس القطاع، مع ثبات املتغريات األخرى كما يلي:

  
  ٢٠١٨ديسمرب  ٣١     ٢٠١٩ديسمرب  ٣١    

 حقوقاألثر على     القطاع
  امللكية

التغري احملتمل 
  املعقول ٪

 حقوقاألثر على   
  امللكية

التغري احملتمل 
  املعقول ٪

  -  ٪٥٬٠٠    ٥٠٠٬٤٣٠  ٪٥٬٠٠     الطاقة
  -  ٪٥٬٠٠    ٣٧٦٬٩٠٧  ٪٥٬٠٠    املواد األساسية

  ٢٠٨٬٨٣٢  ٪٥٬٠٠    ٣٠٩٬٢٨٦  ٪٥٬٠٠     االستثمارات
  ٣٧٨٬٨٩٢  ٪٥٬٠٠    ٢٥٩٬٩١٦  ٪٥٬٠٠    االستهالكيةاخلدمات 

  ٦١٥٬٨١١  ٪٥٬٠٠    ٢٠٧٬٣١٣  ٪٥٬٠٠    وتطوير العقارات إدارة
  ٤٥١٬٣٨٦  ٪٥٬٠٠    ١٢٠٬٠٢٨  ٪٥٬٠٠    الرعاية الصحية
  ٣٩٥٬٠١٠  ٪٥٬٠٠    ١٠٧٬٩٥١  ٪٥٬٠٠    السلع الكمالية

  -  ٪٥٬٠٠    ٩٣٬٩١٥  ٪٥٬٠٠    التجزئة
  -  ٪٥٬٠٠    ٦٨٬٣٦٩  ٪٥٬٠٠    املهنية  اخلدمات

  ٢٢٨٬٠٠٣  ٪٥٬٠٠    -  ٪٥٬٠٠    السلع طويلة االجل
  ٣٦٤٬٣٣٧  ٪٥٬٠٠    -  ٪٥٬٠٠    النقل
    ٢٬٦٤٢٬٢٧١  ٪٥٬٠٠    ٢٬٠٤٤٬١١٥  ٪٥٬٠٠  
  

  خماطر االئتمان  (ب)
طر تسبب أحد أطراف األداة املالية خبسارة مالية للطرف يتعرض الصندوق ملخاطر االئتمان وهي خما
  اآلخر من خالل العجز عن تسوية التزام ما.

برام عقود االدوات املالية مع أطراف مقابلة ذات مسعة جيدة. يسعى الصندوق  تعىن سياسة الصندوق 
للمعامالت مع أطراف من خماطر االئتمان وذلك مبراقبة التعرضات االئتمانية ووضع حدود إىل التقليل 

  مقابلة معينة وتقييم املالءة املالية هلذه األطراف بصورة مستمرة.

ملقابلة. ال يتعرض يقوم مدير الصندوق مبراجعة الرتكز االئتماين حملفظة االستثمار اعتمادا على األطراف ا
لديه تصنيف والذي  بنك البالد ىالصندوق حاليا ملخاطر االئتمان. إن رصيد النقد وما يعادله مودع لد

  . ٣Aجبودة ائتمانية ائتماين خارجي من موديز 

  خماطر السيولة  (ج)
كافية لتسوية التزاماته خماطر السيولة هي املخاطر املتمثلة يف عدم قدرة الصندوق على توليد موارد نقدية  

  لكامل عند استحقاقها أو ال ميكن القيام بذلك إال بشروط تكون غري جمدية.



 للطروحات األوليةصندوق فالكم 
  إيضاحات حول القوائم املالية

  ٢٠١٩ديسمرب  ٣١للسنة املنتهية يف 
ل السعودي ما مل يذكر غري ذلك) لر   (مجيع املبالغ 

  

- ١٦ - 

يف كل يوم تقييم. واسرتدادها يف الوحدات  اتاالشرتاكوط وأحكام الصندوق على امكانية تنص شر 
وقت. وتعد  يتعرض الصندوق ملخاطر السيولة الناجتة من سداد عمليات االسرتداد يف أي ال ولذلك

األوراق املالية للصندوق قابلة للتحقق بسهولة وميكن تصفيتها يف أي وقت. ورغم ذلك، قام مدير 
نتظام لضمان وجود أموال لصندوق بوضع إرشادات السيولة ا لصندوق ويقوم مبراقبة متطلبات السيولة 

ي التزامات عند نشوئها، إما من خالل  ديدة أو تصفية حمفظة االستثمار اجلاالشرتاكات كافية للوفاء 
حلصول على متويل من األطراف ذوي العالقة.   أو 

  إدارة خماطر رأس املال  ٢-٣
. ميكن أن تتغري قيمة القابلة لالسرتدادالوحدات  حلامليالعائدة حقوق امللكية  ميثل رأس مال الصندوق

بشكل ملحوظ يف كل يوم تقييم، حيث القابلة لالسرتداد الوحدات  حامليالعائدة إىل  حقوق امللكية
إلضافة  حامليا لتقدير وفقً واالسرتدادات  لالشرتاكاتخيضع الصندوق  الوحدات يف كل يوم تقييم 

ى إىل التغريات الناجتة عن أداء الصندوق. تتمثل أهداف الصندوق عند إدارة رأس املال يف احلفاظ عل
الوحدات واملكافآت ألصحاب  حلامليقدرة الصندوق على االستمرار كمنشأة عاملة وحتقيق العوائد 

  على قاعدة رأس املال لدعم تنمية أنشطة االستثمار للصندوق.  املصاحل اآلخرين، وكذلك احلفاظ

ادات واالسرتداالشرتاكات 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  املتعلقة 

  .قابلة لالسرتدادالالصندوق للوحدات 

العائدة  حقوق امللكيةيقوم جملس إدارة الصندوق ومدير االستثمار مبراقبة رأس املال على أساس قيمة 
 .القابلة لالسرتداد حامليإىل 

  تقديرات القيمة العادلة  ٣-٣
اية ر السوق تعتمد القيمة العادلة لألدوات املالية املتداولة يف األسواق النشطة على أسعا املدرجة يف 

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

ت حبركة وحجم كافيني إن  السوق النشط هو السوق الذي يتم فيه التعامل مع املوجودات أو املطلو
قصاً السعر ع لتقدمي معلومات لى أساس مستمر. إن القيمة العادلة تساوي تقريبًا القيمة الدفرتية 

يتكون تسلسل القيمة العادلة خمصص االخنفاض يف قيمة الذمم املدينة األخرى والذمم الدائنة األخرى. 
ت التالية   :من املستو

 ة (غري معدلة) يف أسواق نشطة للموجو  ةاملستوى األول: هي أسعار معلن ت املشا دات أو املطلو
 .اليت تستطيع املنشأة الوصول إليها بتاريخ القياس

  املستوى الثاين: هي مدخالت أخرى غري األسعار املدرجة املعلنة يف املستوى األول واليت تكون
 .ملحوظة لألصل أو االلتزام بشكل مباشر أو غري مباشر

 ت.لث: هي مدخالت غري قابلة للمالحظة املستوى الثا للموجودات واملطلو
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تعتمد على أسعار مدرجة يف أسواق نشطة واليت يتم تصنيفها ضمن املستوى األول،  االستثماراتإن 
  وتتضمن أدوات حقوق امللكية املدرجة. اليقوم الصندوق بتعديل السعر املدرج هلذه األدوات.

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

  ٩٢٠١ ديسمرب ٣١كما يف 

موع  املستوى الثالث  املستوى الثاين  املستوى األول  فئة املوجودات   ا
لقيمة  موجودات مالية 

العادلة من خالل الربح 
  أو اخلسارة

  
  

٨٢٬٣١٩٤٠٬٨  

  
  

١٨٬٤١٠٬٤٢٧  

  
  
-  

  
  

٥٩٬٢٩٢٬٧٤٦  

  ٨٢٠١ديسمرب  ٣١كما يف 

موع  املستوى الثالث  املستوى الثاين  املستوى األول  فئة املوجودات   ا

لقيمة  موجودات مالية 
العادلة من خالل الربح 

  أو اخلسارة

  
  

٥٢٬٨٤٥٬٤٢٩  

  
  

٥٬٣٩٣٬٠٨٣  

  
  
-  

  
  

٥٨٬٢٣٨٬٥١٢  
  
 وما يعادلهالنقد  - ٤

   يتم إدارة احلساب البنكي من قبل مدير الصندوق. يتمثل النقد وما يعادله يف النقد املودع لدي بنوك حملية.
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 الربح أو اخلسارةلقيمة العادلة من خالل  وجودات ماليةم - ٥
سعودية مدرجة يف السوق ن مجيع املوجودات املالية للصندوق هي استثمارات يف أسهم شركات مسامهة إ

املالية السعودية ووحدات يف صندوق استثماري سعودي مقتناه للمتاجرة. تتلخص تفاصيل حمفظة 
 على القطاع االقتصادي مبا يلي: صنفة بناءً االستثمارات يف األسهم وامل

 
  القطاع  ٢٠١٩ديسمرب  ٣١ ٢٠١٨ديسمرب  ٣١

لسوق        املالية السعوديةاستثمارات يف أسهم مدرجة 
  طاقة  ٬٠٠٨٬٦٠٣١٠  -
  املواد األساسية  ٧٬٥٣٨٬١٣٣  -

  االستثمارات  ٦٬١٨٥٬٧٢٢  ٤٬١٧٦٬٦٤٣
  اخلدمات االستهالكية  ٥٬١٩٨٬٣٢٤  ٧٬٥٧٧٬٨٣٢

  إدارة وتطوير العقارات  ٤٬١٤٦٬٢٥١  ٬٣١٦٬٢٢٤١٢
  الرعاية الصحية  ٢٬٤٠٠٬٥٦٢  ٩٬٠٢٧٬٧٢١
  الكماليةالسلع   ٢٬١٥٩٬٠٢٨  ٧٬٩٠٠٬٢٠٩

  التجزئة  ١٬٨٧٨٬٣٠٩  -
  اخلدمات املهنية   ١٬٣٦٧٬٣٨٧  -

 السلع طويلة االجل - ٤٬٥٦٠٬٠٥٥
 النقل - ٧٬٢٨٦٬٧٤٥

٤٠٬٨٨٢٬٣١٩ ٥٢٬٨٤٥٬٤٢٩  

 ستثمارات يف صناديق استثماريةا  
ل  ١٦٬٨٦٩٬٣٢٩ ٥٬٣٩٣٬٠٨٣٣ لر  السعوديصندوق فالكم للمراحبة 

 صندوق اتقان للمراحبة ١٬٥٤١٬٠٩٨ -
١٨٬٤١٠٬٤٢٧ ٥٬٣٩٣٬٠٨٣  

٥٩٬٢٩٢٬٧٤٦ ٥٨٬٢٣٨٬٥١٢  

يع النسبية لتوز  األوزانيستثمر الصندوق يف أسهم شركات ضمن حمفظة املؤشر املستهدف مع مراعاة 
 على أخرىالتزامات  وأياملوجودات، بينما يتم االحتفاظ بنقد كايف بشكل مستمر ملواجهة املصاريف 

  الصندوق.



 للطروحات األوليةصندوق فالكم 
  إيضاحات حول القوائم املالية

  ٢٠١٩ديسمرب  ٣١للسنة املنتهية يف 
ل السعودي ما مل يذكر غري ذلك) لر   (مجيع املبالغ 

  

- ١٩ - 

  
  عالقة مع أطراف ذوي وأرصدة معامالت - ٦

ا األطرافتعترب  ممارسة نفوذ  أوخر الطرف اآل علىالقدرة على السيطرة  للطرفكان   إذاعالقة  ذوي أ
  .والتشغيليةاذ القرارات املالية يف اخت اآلخرالطرف  علىهام 

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

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

   
هية يف تمبلغ املعامالت خالل السنة املن

  الرصيد اخلتامي  ديسمرب ٣١
 يالطرف ذو 

 ٢٠١٨ ٢٠١٩ طبيعة العالقة العالقة
ديسمرب  ٣١

٢٠١٩ 
ديسمرب  ٣١

٢٠١٨ 
فالكم للخدمات 

 ٢٨٨٫٦٧٩  ٢٨٠٬١٩٢ ٨٫٩٥٨١٫٣٥ ١٬٠٣٥٬٣٣١ أتعاب اإلدارة املالية
 فالكم صندوق

ل  للمراحبة لر
  السعودي

يف  استثمار
 وحدات

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

ه من  لنسب املوضحة أد حقوق يقوم الصندوق بدفع أتعاب إدارية وأتعاب ومصاريف أخرى حتسب 
 ة يف كل يوم تقييم.لصندوق واحملتسبل امللكية

  النسبـة    
  ٪١٫٧٥  أتعاب إدارة

   ٪٠٫٢٥  أتعاب ومصاريف أخرى

سرتداد أي    مصاريف أخرى مت حتملها نيابة عن الصندوق.إلضافة إىل ذلك، يقوم مدير الصندوق 

 ألدوات املالية حبسب الفئةا - ٧
  ٢٠١٨ديسمرب  ٣١    ٢٠١٩ديسمرب  ٣١  

        املركز املايلاملوجودات حبسب قائمة 
 ١٫٤٥٦٫٨٠٧  ٣٬٣٠٣٬٠٠٤ نقد وما يعادله

ح مستحقة   ٢٫٧٠٠٫٤٠٣    -  توزيعات أر
لقيمة العادلة    من خاللموجودات مالية 

  ٥٨٫٢٣٨٫٥١٢    ٥٩٬٢٩٢٬٧٤٦ الربح او اخلسارة  
موع   ٦٢٫٣٩٥٫٧٢٢    ٦٢٬٥٩٥٬٧٥٠  ا

 



 للطروحات األوليةصندوق فالكم 
  إيضاحات حول القوائم املالية

  ٢٠١٩ديسمرب  ٣١للسنة املنتهية يف 
ل السعودي ما مل يذكر غري ذلك) لر   (مجيع املبالغ 

  

- ٢٠ - 

  آخر يوم للتقييم  - ٨
إن آخر  كل يوم عمل (يوم التقييم).  اية يف قيمة حقوق امللكيةالصندوق وحساب يتم تقييم وحدات 

  .٩٢٠١ديسمرب  ٣١يوم تقييم 
  

 أحداث الحقة - ٩
جي جديد ( كيد وجود فريوس  وانتشر يف مجيع أحناء الصني  ٢٠٢٠) يف أوائل عام Covid-١٩مت 

الصندوق عترب يت يف األنشطة التجارية والنشاط االقتصادي. القارية وما وراءها، مما تسبب يف اضطرا
. نظًرا ألن الوضع متغري وسريع التطور، فإننا قوائم املاليةأن هذا التفشي حدث غري قابل للتعديل يف ال

  .لصندوقمكن تقدمي تقدير كمي للتأثري احملتمل هلذا التفشي على اال نعترب أنه من امل
  

  املاليةاملوافقة على القوائم  -١٠
 ).٢٠٢٠مارس  ٢٩ه (١٤٤١شعبان  ٥ بتاريخ جملس اإلدارةت املوافقة على القوائم املالية من قبل مت
  


