
 
 ل السعوديللمراحبة ابلراي فالكمندوق ص
 

 )غري مراجعة(ة وجز امل األولية ةالقوائم املالي
  2020يونيو  30املنتهية يف الستة أشهر لفرتة 

 ملراجع املستقلاالفحص وتقرير 
 



 

 ل السعوديللمراحبة ابلرايصندوق فالكم 
 (مراجعة)غري  املوجزة األولية املاليةالقوائم 

  2020يونيو  30لفرتة الستة أشهر املنتهية يف 
 

 الصفحة احملتوايت جدول
 1 املستقل ملراجعاتقرير الفحص 

 2 قائمة املركز املايل األولية
 3 الشامل األولية الدخلقائمة 

 4 العائدة إىل حاملي الوحدات األولية حقوق امللكيةقائمة التغريات يف 
 5 قائمة التدفقات النقدية األولية

 9 - 6 املوجزة إيضاحات حول القوائم املالية األولية
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 ل السعوديللمراحبة ابلرايصندوق فالكم 
 )غري مراجعة(  األولية قائمة املركز املايل

 )مجيع املبالغ ابلرايل السعودي ما مل يذكر غري ذلك(
 

 إيضاح 
 كما يف 

  2020 يونيو 30
 كما يف

 2019ديسمرب  31
 )مراجعة(  (مراجعة)غري    

      املوجودات
 8,442,667  12,316,841   يعادله وما نقد

 700,921,539  961,062,265  5 ابلتكلفة املطفأة مالية موجودات
 174,789,079  387,798,684  5 قائمة الدخلابلقيمة العادلة من خالل  مالية موجودات

 7,686,449  7,690,251   عوائد عقود مراحبة مستحقة
 891,839,734  1,368,868,041   جمموع املوجودات

      
      املطلوابت

 1,503,073  1,805,986  6 أتعاب إدارة مستحقة
 14,446  23,575   مطلوابت أخرى
 1,517,519  1,829,561   جمموع املطلوابت

 890,322,315  1,367,038,480   الوحدات حاملي إىل العائدة حقوق امللكية
      

 708,502,018  1,075,971,840   عدد الوحدات املصدرة )وحدة(
 1.26  1.27   قيمة الوحدة )رايل سعودي(
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 ل السعوديللمراحبة ابلراي صندوق فالكم
 )غري مراجعة( األوليةالدخل الشامل قائمة 

 املبالغ ابلرايل السعودي ما مل يذكر غري ذلك()مجيع 
 

 يونيـو 30لفرتة الستــة أشهر املنتهية يف    
 2019  2020  يضاحإ 
      

      الدخل
 20.779.530  14,757,712   عقود مراحبةعموالت عوائد 

 162.122  682,935   قائمة الدخلابلقيمة العادلة من خالل  مالية موجوداتربح بيع 
ابلقيمة العادلة من  املالية للموجوداتربح التغري يف القيمة العادلة 

 854.684  2,366,404   قائمة الدخلخالل 
 21.796.336  17,807,051   الدخل جمموع

      
      املصاريف

 (3.198.975)  (3,324,801)  6  أتعاب إدارة
 (157.166)  (237,984)   أخرىمصاريف 

 (3.356.141)  (3,562,785)   جمموع املصاريف
      

 18.440.195  14,244,266   للفرتة الدخل صايف
 -  -   اآلخر للفرتة الدخل الشامل

 18.440.195  14,244,266   جمموع الدخل الشامل للفرتة
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 ل السعوديصندوق فالكم للمراحبة ابلراي
 )غري مراجعة(العائدة إىل حاملي الوحدات األولية  حقوق امللكيةقائمة التغريات يف 

 (ذلك غري يذكر مل ما السعودي ابلرايل املبالغ)مجيع 
 
 يونيـو 30لفرتة الستــة أشهر املنتهية يف   
  2020  2019 

 1.097.142.704  890,322,215   يناير 1حاملي الوحدات كما يف  إىل العائدة حقوق امللكية
 18.440.195  14,244,266  الشامل للفرتة الدخل جمموع

     واالسرتدادات من قبل حاملي الوحدات: االشرتاكات
 734.164.364  1,151,286,615  اصدار وحدات قابلة لالسرتداد خالل الفرتة
 (483.949.251)  (688,814,616)  اسرتداد وحدات قابلة لالسرتداد خالل الفرتة

 1.365.798.012  1,367,038,480  يونيو 30حاملي الوحدات كما يف  إىل العائدة حقوق امللكية
     

     حركة عدد الوحدات
تتلخص احلركة يف عدد الوحدات لفرتة الستة أشهر املنتهية يف 

 يونيو مبا يلي: 30
    

 يونيـو 30لفرتة الستــة أشهر املنتهية يف   
  2020  2019 

 898.604.250  708,502,018  الفرتة بدايةعدد الوحدات كما يف 
 596.928.485  912,107,085  صدار وحدات قابلة لالسرتداد خالل الفرتةإ

 (393.549.662)  (544,637,263)  اسرتداد وحدات قابلة لالسرتداد خالل الفرتة
 1.101.983.073  1,075,971,840  عدد الوحدات كما يف هناية الفرتة
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 للمراحبة ابلرايل السعوديصندوق فالكم 
 )غري مراجعة( األولية قائمة التدفقات النقدية

 )مجيع املبالغ ابلرايل السعودي ما مل يذكر غري ذلك(
 

 يونيـو 30لفرتة الستــة أشهر املنتهية يف  
 2020  2019 

    نشطة التشغيليةالتدفقات النقدية من األ
 18.440.195  14,244,266 للفرتة الدخل صايف

    
    تعديالت لبنود غري نقدية

 (20.779.530)  (14,757,712) مراحبة عقود عموالت عوائد
 (162,122)  (682,935) قائمة الدخلابلقيمة العادلة من خالل  مالية موجودات بيعربح 

ابلقيمة العادلة من خالل  املالية للموجوداتربح التغري يف القيمة العادلة 
 (854.684)  (2,366,404) قائمة الدخل

    
    التغريات يف املوجودات واملطلوابت التشغيلية:

 (1.858.806.286)  (1,483,933,068) املطفأةابلتكلفة  مالية موجوداتضافات إ
 1.722.045.883  1,238,550,054 ابلتكلفة املطفأةمالية  موجوداتبيع  من متحصالت

 (146,100,000)  (469,200,000) قائمة الدخلابلقيمة العادلة من خالل  مالية موجودات ضافاتإ
 33,700,000  259,239,734 قائمة الدخلابلقيمة العادلة من خالل  مالية وجوداتاملبيع من متحصالت 

 392.483  (3,802) عوائد عقود مراحبة مستحقة
 145.770  302,913 أتعاب إدارة مستحقة

 (5.218)  9,129 مطلوابت أخرى
 (251.983.509)  (458,597,825) نشطة التشغيليةصايف التدفقات النقدية املستخدمة يف األ

    
    نشطة التمويليةالتدفقات النقدية من األ

 734.164.364  1,151,286,615 خالل الفرتة وحدات قابلة لالسرتداد إصدار
 (483.949.251)  (688,814,616) خالل الفرتة اسرتداد وحدات قابلة لالسرتداد

 250.215.113  462,471,999 التمويليةنشطة األ من الناجتةصايف التدفقات النقدية 
 (1.768.396)  3,874,174 صايف التغري يف النقد وما يعادله

 3.627.701  8,442,667  الفرتة بدايةنقد وما يعادله كما يف ال
 1.859.305  12,316,841  الفرتة هنايةنقد وما يعادله كما يف ال



 للمراحبة ابلرايل السعوديصندوق فالكم 
 )غري مراجعة( املوجزة إيضاحات حول القوائم املالية األولية

  2020يونيو  30لفرتة الستة أشهر املنتهية يف 
  )مجيع املبالغ ابلرايل السعودي ما مل يذكر غري ذلك(
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  عـام -1
إن صندوق فالكم للمراحبة ابلرايل السعودي )"الصندوق"( هو صندوق مت أتسيسه مبوجب اتفاقية بني فالكم للخدمات املالية 

واملستثمرين ابلصندوق )"حاملي الوحدات"(. تتمثل أهداف الصندوق يف حتقيق عائد وتوفري سيولة )"مدير الصندوق"( 
متوافقة مع معدالت أسواق املال على املدى القصري واحملافظة على استثمارات حاملي وحدات الصندوق. كما يقدم الصندوق 

ق عائدات منافسة من السوق من استثمارات املراحبة القصرية للمستثمرين حلول استثمارية متوافقة مع الشريعة اإلسالمية لتحقي
األجل. إن الصندوق "مفتوح املدة"، وال يقوم بتوزيع أية أرابح على حاملي الوحدات، بل يعاد استثمار مجيع األرابح احملصلة 

 يف الصندوق مما ينعكس على سعر وحدة الصندوق.
 

  إن عنوان مدير الصندوق هو كما يلي:
 لخدمات املاليةفالكم ل

 884ب. ص.شارع العليا، 
 11421الرايض 

 اململكة العربية السعودية

 الصندوق الوحدات، يعترب مدير الصندوق أن الصندوق مبثابة وحدة حماسبية مستقلة. وعليه، يقوم مدير حاملييف تعامله مع 
  قوائم مالية منفصلة للصندوق. إبعداد

يونيو  16هـ )املوافق 1429 ةمجادى اآلخر  12لصندوق بتاريخ تأسيس االسوق املالية لمت احلصول على ترخيص هيئة 
 .(2008يوليو  12 هـ )املوافق1429رجب  9 (. بدأ الصندوق نشاطه بتاريخ2008

)املوافق  ـه1427ذو احلجة  3خيضع الصندوق ألحكام الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن هيئة السوق املالية بتاريخ 
( واليت 2016مايو  23هـ )املوافق 1437شعبان  16( واملعّدل من قبل جملس هيئة السوق املالية بتاريخ 2006ديسمرب  24

 توضح املتطلبات اخلاصة بعمل الصناديق االستثمارية داخل اململكة العربية السعودية.

 أسس االعداد -2
)املعيار احملاسيب الدويل  "األولية للتقارير املالية" – 34 الدويل احملاسبة راللصندوق وفقاً ملعي األولية مت إعداد هذه القوائم املالية

املالية السنوية للسنة  القوائممع  األولية املوجزةاملالية  القوائمجيب قراءة هذه  .املعتمدة يف اململكة العربية السعودية( 34رقم 
 .2019ديسمرب  31املنتهية يف 

الية ابلقيمة العادلة املوجودات امل واملعّدل إبعادة تقييممبوجب مبدأ التكلفة التارخيية  املوجزة األولية هذه القوائم املالية مت إعداد
 .قائمة الدخلمن خالل 

املوجزة مع تلك  وليةاملالية األ القوائمتوافق السياسات والتقديرات واالفرتاضات احملاسبية الرئيسية املستخدمة يف إعداد هذه ت
 .2019ديسمرب  31للسنة املنتهية يف  املراجعةاملالية  القوائماملستخدمة يف إعداد 

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

  



 للمراحبة ابلرايل السعوديصندوق فالكم 
 )غري مراجعة( املوجزة إيضاحات حول القوائم املالية األولية

  2020يونيو  30لفرتة الستة أشهر املنتهية يف 
  )مجيع املبالغ ابلرايل السعودي ما مل يذكر غري ذلك(
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ر يف تطبيق السياسات احملاسبية من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافرتاضات تؤثاملوجزة األولية يتطلب إعداد القوائم املالية 
واملبالغ املشمولة يف التقرير للموجودات واملطلوابت واإليرادات واملصاريف. قد ختتلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. تتم 

م خالهلا مراجعة التقديرات واالفرتاضات املتعلقة هبا بشكل مستمر. يتم إثبات مراجعة التقديرات احملاسبية يف السنة اليت يت
مل يتم استخدام أية تقديرات جوهرية أو افرتاضات مؤثرة يف إعداد هذه  مراجعة التقديرات وأتثريها على أية سنوات مستقبلية.

 .املوجزة القوائم املالية األولية

 شهر من اتريخ التقرير. 12يتوقع الصندوق استعادة أو تسوية مجيع موجوداته ومطلوابته خالل فرتة 

  اعتماد املعايري والتعديالت اجلديدة على املعايري احملاسبية احلالية -3
وما بعده ليس هلا أي أتثري كبري  2020يناير  1املعايري احملاسبية اجلديدة والتعديالت على املعايري احملاسبية احلالية السارية من 

 .للصندوقاملوجزة  األوليةاملالية  القوائمعلى 
 

  وعملة العرض الوظيفيةالعملة  -4
بعملة البيئة االقتصادية الرئيسية اليت يعمل هبا الصندوق )"العملة الوظيفية"(. ة وجز امل األولية تقاس البنود املدرجة ابلقوائم املالية

 ابلرايل السعودي والذي ميثل العملة الوظيفية وعملة العرض للصندوق. ةوجز امل األولية عرض القوائم املالية تمي
 

  العادلة القيمة تقديرات -5
يف اتريخ كما القيمة العادلة لألدوات املالية املتداولة يف األسواق النشطة على أسعار السوق املدرجة يف هناية التداول  تعتمد 
  .أحدث سعر للعرض على بناءً يف يوم التقييم حركة بيع أي عليها . يتم تقييم األدوات اليت مل يتم التقرير

 
وحجم كافيني لتقدمي معلومات السعر حبركة ل مع املوجودات أو املطلوابت السوق النشط هو السوق الذي يتم فيه التعامإن 

القيمة الدفرتية و األخرى يفرتض أن تكون القيمة الدفرتية انقصًا خمصص اخنفاض قيمة الذمم املدينة  على أساس مستمر.
 الدائنة تقارب قيمها العادلة.للذمم 

 
  :املستوايت التاليةالقيمة العادلة من تسلسل يتكون 

اليت تستطيع املنشأة  املماثلةلة( يف أسواق نشطة للموجودات أو املطلوابت )غري معدّ  ةهي أسعار معلن :املستوى األول •
 .الوصول إليها بتاريخ القياس

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

 .للموجودات واملطلوابتهي مدخالت غري قابلة للمالحظة  :املستوى الثالث •
 
واليت ميكن مالحظتها  األولتم تصنيف االستثمارات القائمة على املدخالت خبالف األسعار املدرجة املدرجة ضمن املستوى ي

املتاحة  املوجودات للصندوق، وقد مت تقييم هذه االستثمارات ابستخدام صايف قيمة الثاينللموجودات أو املطلوابت كمستوى 
 يف تداول )سوق األسهم السعودية(.

 
 متها الدفرتية.ال تعترب القيمة العادلة املقدرة للموجودات واملطلوابت املالية للصندوق خمتلفة بشكل كبري عن قي

  



 للمراحبة ابلرايل السعوديصندوق فالكم 
 )غري مراجعة( املوجزة إيضاحات حول القوائم املالية األولية

  2020يونيو  30لفرتة الستة أشهر املنتهية يف 
  )مجيع املبالغ ابلرايل السعودي ما مل يذكر غري ذلك(
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الصندوق )حسب الفئة( املقاسة ابلقيمة ملوجودات ومطلوابت التسلسل اهلرمي للقيمة العادلة حتليل اجلدول التايل  يتضمن
  :2019 ديسمرب 31و 2020يونيو  30يف كما العادلة  

 )غري مراجعة( 2020 يونيو 30 يف كما
 اجملموع الثالث املستوى الثاين املستوى األول املستوى املوجودات فئة

ابلقيمة العادلة من  مالية موجودات
 387,798,684 - 387,798,684 - قائمة الدخلخالل 

 961,062,265 961,062,265 - - موجودات مالية ابلتكلفة املطفأة

 )مراجعة( 2019 ديسمرب 31 يف كما
 اجملموع الثالث املستوى الثاين املستوى األول املستوى املوجودات فئة

ابلقيمة العادلة من  مالية موجودات
 174,789,079 - 174,789,079 - قائمة الدخلخالل 

 700,921,539 700,921,539 - - موجودات مالية ابلتكلفة املطفأة
 

قبل شركات ميثل هذا الرصيد استثمار الصندوق يف وحدات صناديق استثمار حملية أخرى تستثمر يف مراحبة وتدار من   5-1
 استثمارية مرخصة من قبل هيئة السوق املالية يف اململكة العربية السعودية.

 
يتكون الرصيد املتبقي من استثمار الصندوق يف عقود املراحبة مع سلع ذات معدل فائدة اثبت منخفضة املخاطر يف   5-2

 البنوك احمللية واملؤسسات املالية.
 

 معامالت مع أطراف ذوي عالقة -6
و ممارسة نفوذ هام على الطرف االخر أخر عالقة إذا كان لطرف القدرة على السيطرة على الطرف اآل ذويهنا أطراف تعترب األ

 يف اختاذ القرارات املالية والتشغيلية.

ط ضمن السياق االعتيادي لألعمال، يقوم الصندوق ابلتعامل مع األطراف ذوي العالقة اليت ختضع بدورها إىل أحكام وشرو 
 الصندوق الصادرة من هيئة السوق املالية. يتم اعتماد كافة املعامالت مع األطراف ذوي العالقة من ِقبل جملس إدارة الصندوق.

 

فرتة الستة أشهر  مبلغ املعامالت خالل    
 اخلتامي الرصيد )غري مراجعة( يونيو 30املنتهية يف 

 2019ديسمرب  31  2020يونيو  30 2019  2020  طبيعة العالقة  عالقة يذو  أطراف
 )مراجعة(  )غري مراجعة(       

 فالكم للخدمات  شركة
 1.503.073  1,805,986 3,198,975  3,324,801   أتعاب اإلدارة   املالية  

  
االستثمار يف وحدات 

 -  - 7.700.000  6,000,000  صندوق املراحبة
 صندوق فالكم 

  للطروحات األولية  
 اسرتداد وحدات 

 16,869,329  9,188,355 7.200.000  13.800.000  صندوق املراحبة  



 للمراحبة ابلرايل السعوديصندوق فالكم 
 )غري مراجعة( املوجزة إيضاحات حول القوائم املالية األولية

  2020يونيو  30لفرتة الستة أشهر املنتهية يف 
  )مجيع املبالغ ابلرايل السعودي ما مل يذكر غري ذلك(
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احملسوبة يف كل يوم تقييم. ابإلضافة إىل ذلك، يقوم  حقوق امللكية٪ سنواًي من قيمة 0.5يدفع الصندوق رسوم إدارة مبعدل 
 مدير الصندوق برد أي نفقات أخرى مدفوعة نيابة عن الصندوق. 

ديسمرب  31) 2020يونيو  30مليون رايل سعودي كما يف  74.5ة بلغت عقود املراحبة مع شركة فالكم للخدمات املالي
 2020يونيو  30فرتة املنتهية يف الاملستحقة خالل  عقودالمليون رايل سعودي(. بلغ الدخل املكتسب من  96.7: 2019

 العقودعن  الفرتة(. عالوة على ذلك، بلغ الدخل املكتسب خالل ال شيء: 2019يونيو  30رايل سعودي )مليون   1.1
 مليون رايل سعودي(. 0.81: 2019ديسمرب  31)مليون رايل سعودي   0.6 2020يونيو  30القائمة كما يف 

 الصندوق على 19-كوفيد  اثرآ -7
اليت اختذهتا احلكومة  جراءات، مع عدد كبري من احلاالت. وقد أثرت اإل2020بسرعة يف عام  19-كوفيدجائحة   تتطور 

السالمة  إجراءات، مثل 19-كوفيدلرصد وختفيف آاثر   إجراءاتالحتواء الفريوس على النشاط االقتصادي. لقد اختذان عدة 
 د االجتماعي والعمل من املنزل( وأتمني توريد املواد الضرورية لعملياتنا.اعبتا )مثل الوظفينوالصحة مل

التأثري على أعمالنا ونتائجنا كبريًا وبناًء على خربتنا واجتاه السوق، نتوقع عودة الوضع إىل طبيعته.  مل يكنيف هذه املرحلة، 
معدل العائد املعروض الستثمارات املراحبة، ونتوقع استمرار ، وجدان اخنفاًضا يف جمال استثمارات املراحبةنظرًا ألننا نعمل يف 

ها، وابلتوازي مع ذلك، سنبذل قصارى جهدان ملواصلة عملياتنا أبفضل . سنواصل اتباع سياسات احلكومة ونصائحذلك
 ا للخطر.موظفين وسالمة وأسلم طريقة ممكنة دون تعريض صحة

 آخر يوم للتقييم -8
كان يف هناية كل يوم عمل )يوم التقييم(. إن آخر يوم تقييم   حقوق امللكيةحساب قيمة  يتمو  ،الصندوقيتم تقييم وحدات 

 .2020 يونيو 30
 
 املوجزة املوافقة على القوائم املالية األولية -9

أغسطس  23 فقا)املو ه 1442 حمرم 4خ بتاري جملس إدارة الصندوقمن قبل  املوجزة األولية متت املوافقة على القوائم املالية
2020.) 

 
 


