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2020-06-30التقرير األولي للفترة المنتهية في 



الرئيسيةالنقاط

االستثمارصندوقمعلومات•
الصندوقمدير•
الماليةالقوائم•

الصندوقمعلومات

االستثمارصندوقاسم
السعوديةلألسهمالمرنكابيتالسدكوصندوق

(.صندوق النخبة المرن لألسهم السعودية سابقا  )

وممارساتهاالستثمارسياساتوأهداف
ائدعوتحقيقإلىالصندوقيهدفمفتوحاستثماريصندوق
اتالشركأسهمفياالستثمارخاللمنوذلكمطلقةإيجابية
تثماراالسإلىباإلضافةالسعوديةالماليةالسوقفيالمدرجة

توالكويوقطرواالماراتالسعوديةفياالوليةالطروحاتفي
الشرقدول)"والمغربوتونسومصرواالردنوالبحرينوعمان
اراالستثمضوابطمعيتفقبما،"(أفريقياوشمالاألوسط
ةالسعوديللشركةالشرعيةالهيئةمنالمعتمدةالشرعية
.(كابيتالسدكو)الماليةلألوراقوالتنميةلالقتصاد

يةالمالالسوققطاعاتجميعفياالستثمارللصندوقويجوز
.صناعةأوقطاعأيعلىخاصبشكلالتركيزدونالسعودية،
فيديةالنقواألرباحالرأسماليةاألرباحاستثمارإعادةيتموسوف

سيعادأوالنقدية،باألرصدةاالحتفاظيتموقد.الصندوق
وديالسعبالريالاألجلقصيرةمرابحةصفقاتفياستثمارها

العربيالنقدمؤسسةاشرافتحتالسعوديةالبنوكمع
.السعودي

يكونسولكناسترشاديمؤشريأيمرتبطا  الصندوقيكونلن

العائد)االسالميالمحليالسعوديبورزآندستاندردمؤشر

.فقطالصندوقأداءلمقارنةمعيارا  SPSHDSADT:رمزه(الكلي

:العوائدلتحقيقالمستخدمةاستثمارطريقتي

فرصةتقدمالتيالشركاتأسهمفيالصندوقسيستثمرأوال،

.عادلةالبالقيمالحاليةقيمهامقارنةعندغيرهامنأكبرارتفاع

سهماألبينأصولهتوزيعتغييرإلىالصندوقسيعمدثانيا،
ققهاحالتياألرباحلجنيكبيرةوبمبالغمتكرربشكلوالنقد

قبليةالمستالسوقلتحركاتتوقعاتناكانتحالفيالصندوق
.ذلكتقتضي

:أهدافهلتحقيقالتاليةالرئيسةاإلستراتيجيات

يةالمالالسوقفيالمدرجةالشركاتاسهمفياالستثمار•

الشرعية،االستثمارضوابطمعالمتوافقةالسعودية

لهذهاألولويةوحقوقالشرعية،الهيئةمنالمعتمدة

.األسهم

اتالشركعددحيثمنالصندوقمحفظةاستثماراتتتنوع•

فياتالشركتلكورسملةالقطاعات،وتنوعفيها،المستثمر

السوق
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السوقفيالمدرجةاألسهمفياالستثمارصناديق•

ماألسهفياالستثماروصناديق.السعوديةالمالية

قبلمناألوليالطرحإطارفيللجمهورالمطروحة

.ةالسعوديالماليةالسوقفيإدراجهاالمقررالشركات

المتداولةالمؤشراتصناديقفياالستثمار

الماليةباألوراقتتعلقأخرىماليةأدواتأوأداةأي•

السوقفيستدرجالتيأوالمدرجةأعالهالمذكورة

الصناديقفيتتمثلوالتيالسعوديةالمالية

وصناديق(ريتس)المتداولةالعقاريةاالستثمارية

األولويةوحقوقالمتداولةالمؤشرات

مندارةالم(ريتس)المتداولةالعقاريةاالستثمارصناديق•

التيأووالمدرجةآخر،مديرأيأوالصندوقمديرقبل

.السعوديةالماليةالسوقفيستدرج

األرباحتوزيعسياسة
اليةالرأسماألرباحاستثمارإعادةيتمأرباح؛أيتوزيعدون

األرصدةباالحتفاظيتموقد.الصندوقفيالنقديةواألرباح
يرةقصمرابحةصفقاتفياستثمارهاسيعادأوالنقدية،
رافاشتحتالسعوديةالبنوكمعالسعوديبالريالاألجل

.السعوديالعربيالنقدمؤسسة

الصندوقمدير

اسم و عنوان مدير الصندوق
ةالماليلألوراقوالتنميةلالقتصادالسعوديةالشركة

واقأسالثاني،الطابق–الجنوبيالبرج.(كابيتالسدكو)
جدة13396ب.ص.8والبوابة7البوابةبيناألحمر،البحر

.السعوديةالعربيةالمملكة21493

ارمستشأوالباطنمنالصندوقمديروعنواناسم
(وجدإن)االستثمار

.داخليا  يدارالصندوقأنحيثيوجد،ال

الصندوقمديراستثمار
%100تمثلوالتي91,475.07الصندوقمديروحداتعدد
الصندوقمديريعتبروبالتاليالمصدرةالوحداتمن

الصندوقفيالوحيدالمستثمر

الفترةخاللاالستثمارألنشطةمراجعة
.التاليةالفقرةفيالصندوقأداءتقريرمراجعةالرجاء

.
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الفترةخاللاالستثمارصندوقأداءعنتقرير
بنحو2020عاممناألولالنصفخاللالصندوقانخفض
وكان.%7.1بنحواالستثماريمجالهانخفاضمقابلفي5.10%
الخزفوالحبيبسليمانشركةإيجابيةبصورةالمساهمينأكبر

لكلةاإليجابيالمساهمةبلغتحيثالعربية،والمراكزالسعودي
المقابلوفي.التواليعلىأساسنقطة40و55و63منهم
والمجموعةاتصاالتواتحادسابكشركةمنكلكانت

عائداتفيسلبيةبصورةالمساهمينأكبرمنالسعودية
ـبالصندوقعائداتخفضفيمنهمكلساهمحيثالصندوق،

.التواليعلىأساسنقطة31و47و91

ريعةللشالموافقةالسعوديةلألسهمبيانداسمؤشرانخفض
بسببالعاممناألولالربعخالل%19.7بنحو(كليعائد)

سجلإذالنفطأسعاروانخفاض19كوفيدفيروسأزمةتداعيات
ارتفعفقدالمقابلفيولكن%65.6بنحوانخفاضا  برنتخام

ةبحزممدفوعا  العاممنالثانيالربعخالل%15.7بنحوالمؤشر
الحكومةقبلمنأمريكيدوالرمليار40تجاوزتاقتصاديتحفيز
وسفيرانتشارأزمةبسبباالغالقبعداالقتصادفتحوإعادة
بـا  انخفاضالمؤشرسجلفقدالتحركاتلهذهونتيجة.19كوفيد

السوقشهدوقدهذا.العاممناألولالنصفخالل7.1%
دوالرمليار2.8بنحوصافيةأجنبيةنقديةتدفقاتالسعودي

يونيورشهبنهايةالمشترياتمديريمؤشرسجلكماالفترةخالل
شهربنهاية56.9البالغالسابقبمستواهمقارنة47.7مستوى
نمو2019لعامالعامةاإلحصاءهيئةأرقامأظهرت.ديسمبر
المحليالناتجارتفعفيما%0.3بـاإلجماليالمحليالناتج

بـالخاصالقطاعبنمومدعوما  %3.3بـالنفطيغيراإلجمالي
السحبوعملياتالبيعنقاطعبرالمشترياتقيمةارتفعت.3.8%
النصفخاللسنويأساسعلى%14اآلليالصرفأجهزةعبر

أساسعلى%21بـاالسمنتمبيعاتنمتكماالعاممناألول
أساسعلى%0.5مستوىالتضخمسجل.الفترةخاللسنوي
لرابعاالربعخاللسعريبانكماشمقارنةيونيوشهرخاللسنوي

البنكيالقطاعفيللودائعالقروضمعدلبلغ.2019عاممن
كما.ديسمبرشهرفي%86البالغمستواهمنمرتفعا  91%

يةالسعودالحكومةإفالسمخاطرضدالتأمينمعدالتارتفعت
.كليالباالقتصادالمرتبطةالمخاطرالرتفاعانعكاسفي%72بـ

ودالوقأسعارتغييروتيرةتعديلتماإلصالحاتصعيدوعلى
رفععنالنقدمؤسسةأعلنتكماشهريةإلىربعيةمنالمحلية
كمامستعجلةآليةوفقالتأمينلشركاتالمالرأسمتطلبات
إلىافةباإلض.بنكيةغيرماليةلمؤسساتجديدةتراخيصأطلقت
ورفعتالمقّدرعن%15بنحوإنفاقهاالحكومةخفضتذلك

حليالمالناتجعلىالديونلمعدلالمستهدفةالعلياالنسبة
بسبب%30البالغالسابقمستواهامن%50إلىاإلجمالي
يروسفانتشارعنالناجمةالسلبيةواآلثارالنفطأسعارانخفاض
منافةالمضالقيمةضريبةرفعتمذلكإلىباإلضافة.19كوفيد

نسبةولرفعالمتوقعالميزانيةعجزلتغطية%15إلى5%
إلغاءتمكما.%15إلىاإلجماليالمحليالناتجإلىالضرائب
قإطالوتمالحكوميينللموظفينالمعيشةغالءبدلصرف

.أمريكيدوالرمليارات4بقيمةالسياحةلتنميةصندوق

وتمالخدمةإنهاءرسومبخفضاالتصاالتقطاعمنظمقام
ادةزيبغرضالدفاعمجالفيمحليينلمقاولينرخصة18إصدار
قامتوأخيرا  الدفاعياإلنفاقمنالمحلياإلنفاقنسبة

لتحدياتلاستجابة  العامالقطاعفيالتوظيفبتجميدالحكومة
الفترةشهدتكما.19كوفيدفيروسعنالناشئةاالقتصادية

ناليمفيالنارإلطالقوقفمنهااألخرىالتطوراتمنالعديد
مليون5نحو)يوميا  برميلمليون9.7بنحوالنفطإنتاجوتخفيض

متبوعة+أوبكمجموعةقبلمن(فعليا  خفضهاتميوميا  برميل
تملذلكوتبعا  السعوديةمنبرميلمليونبنحوإضافيبخفض
تقامكما.روسيامعالنفطإنتاجلخفضاتفاقإلىالتوصل
احتياطيهامنأمريكيدوالرمليار40نحوبتحويلالنقدمؤسسة
ماراتاستثشراءلتمويلالعامةاالستثماراتلصندوقاألجنبي
مليار1.5بضخالعامةاالستثماراتصندوققاموبدوره.مختلفة
أمازونوقامت"جايو"الهنديةااللكترونيةالمنصةفيدوالر

.السعوديةالعربيةالمملكةفيموقعهابإطالق

العاممناألولالنصفخالل%38بنحوبرنتبرميلسعرانخفض
%11بـالناشئةلألسواقآيسياساممؤشرانخفضكما

.%4بـاألمريكيةلألسهم500بيانداسمؤشروانخفض
%27بنحوالعاممناألولالربعخاللالشركاتنتائجانخفضت

إذلثانياالربعفيأكبربشكلانخفضتفيماسنويأساسعلى
التدفقاتمن%60أنكما.%40إلىاالنخفاضاتوصلت
أتتترةالفخاللالسوقشهدهاالتيالصافيةاألجنبيةالنقدية

.فوتسيلمؤشراتالمؤشرانضماممنالخامسةالشريحةمن

،وبالمضي عكستالحاليةالسوقتقييماتنرىالفإنناقدما 
سلبيةالالتوقعاتأوالثانيالربعفيالشركاتنتائجسوءمدى
الشركاتجنتائتكونأننتوقعأننامالحظةمعالثالثالربعلنتائج
قتصادباالالمتعلقةللقطاعاتعامبشكلأفضلالثالثللربع

محليالباالقتصادالمرتبطةالقطاعاتستعانيفيماالعالمي
أزمةعدبالبطيءوالتعافيالمضافةالقيمةضريبةرفعبسبب
سوقالتقييماتارتفاعوبسببعاموبشكل.19كوفيدفيروس
يةالحالمستوياتهادوناألسواقارتفاعإمكانيةأننرىفإننا

ونيويشهركان.كبيربشكلتنخفضأنيمكنبينمامحدودة
الشراءبالناسقياممعالمحليةللشركاتاألنفاسلتداركفرصة
لضريبةدالجديالمرتفعالمعدللتطبيقاستباقا  واسعبشكل
ههذالشراءلفورةيمكنفالذلكمعولكنالمضافةالقيمة
.ايوومأبريللشهريالسلبياألثرتعكسأنيونيوشهرخالل
ا  انتعاشالعاممنالرابعالربعيشهدأننتوقعكناوإنونحن

الولكننةمروأكثرماليةلسياسةالمجاليفتحوربمابلملحوظا  
يوم45نحومرورقبلذلكمنأياألسواقتعكسأنينبغي
.اآلنمنتداول

2



2020يونيو 30التقرير األولي للفترة المنتهية –صندوق سدكو كابيتال المرن لألسهم السعودية 

لخالواألحكامالشروطعلىحدثتتغييراتأيتفاصيل
الفترة
:األولالتغيير

:كالتاليليصبحللصندوقالسابقاألداءتعديلتم
ثالثالللسنواتالصندوقأصولقيمةلصافيمقارنةجدول
:األخيرة

اآلداءمعيار 

القيمة بالريال

السعودي 

2017

القيمة بالريال 

2018السعودي 

ال القيمة بالري

السعودي 

2019

صافي قيمة أصول

ة الصندوق في نهاي

السنة

14,962,06110,172,75210,834,933

صافي قيمة أصول

الصندوق لكل وحدة

في نهاية السنة

105،9866107،3682114.3572

أعلى صافي قيمة 

ل أصول الصندوق لك

وحدة

113،7189118،6208126.2346

أقل صافي قيمة 

ل أصول الصندوق لك

وحدة

102،053499،9369106.9948

عدد الوحدات 

المصدرة في نهاية

السنة

-91,475-

عدد الوحدات 

القائمة في نهاية 

السنة

141,16994,74694,746

ة قيمة األرباح الموزع

لكل وحدة 
ينطبقالينطبقالينطبقال

إجمالي نسبة 

المصروفات
(2،83)(3،57)(4.32)

الجدول التالي يوضح العائد االجمالي لسنة واحدة، وثالث 
:سنوات، وخمس سنوات

سنواتلثالثواحدةلسنةالتاسيسمنذاآلداءمعيار

لخمسة

سنوات

العائد

االجمالي
ينطبقال14.36%6.51%4.84%

منةسنلكلالسنوياالجماليالعائديوضحالتاليالجدول
:(الصندوقتأسيسمنذ)السابقةالماليةالسنوات

2016201720182019اآلداءمعيار

6,51%%1،30%2،83-%9،08السنويالعائد

:الثانيالتغيير
والعموالتالخدماتمقابليوضحجدولبندتعديلتم

العاممدارعلىاالستثمارصندوقتحملهاالتيواألتعاب
:كالتاليليصبحالصندوق

السعوديبالريالالقيمةالبند

 50,000مصروفات ادارية
 116,668مصروفات أداء
 30,000أتعاب مهنية

 50,000أتعاب أمين الحفظ
 12,500مصاريف تنظيمية

 50,000مصاريف الهيئة الشرعية
 20,000مصاريف مجلس إدارة الصندوق
 100,000مصاريف عمليات سجل الصندوق

 23,100الرسوم القانونية
 18,341ضريبة القيمة المضافة

أيمنلإلعفاءالصندوقمديرمنطارئةظروفأييوجدال
تخفيضهاأورسوم
:الثالثالتغيير

ةالستقالوذلكالصندوقإدارةمجلسأعضاءبندتعديلتم
غيركعضوتورسونأحمدالعضووتعيينالجديبيطاللالعضو
:كالتاليالتغييرليصبحعنهبديال  مستقل

(مستقلغيرعضو)تورسونأحمد•
إدارةمديرالماليالمراقبمنصبحالياأحمداألستاذيشغل

دكوسلدىالمعلوماتوتقنيةوالماليةاالستثماريةالعمليات
شغلحيث2015عامفيكابيتالسدكوالىانضمكابيتال،
بالمراقمهامتوليهقبلوالحفظللعملياتأولمديرمنصب
مليعكانكابيتاللسدكوانضمامهقبل.2020عامفيالمالي
عةالمراجمجالفياألوسطالشرقتوشاندديلويتشركةلدى

لقبعملكماسنوات،األربعةتقاربلمدةوالتدقيقالمالية
مجالفيقصيرةلفترةجيامبيكيشركةفيذلك

.المعلوماتوتقنيةالماليةاالستشارات
العملياتمجالفيسنواتعشرعنتزيدخبرةيمتلك

لهاالمساندةوالخدماتالماليةواألوراقاالستثمارية
ةدرجعلىحاصل.والمراجعةوالمحاسبيةالماليةواالستشارات
لللبتروفهدالملكجامعةمنالمحاسبةفيالبكالوريوس
–السعوديةالعربيةبالمملكة.2011-2010عاموالمعادن
الظهران

:الرابعالتغيير
خرىاألالصناديقتحديثتم-الصندوقإدارةمجلسبندتعديل
:الصندوقإدارةمجلسأعضاءقبلمنالمدارة
باناجهسليمانعبدالرؤوف/الدكتور

حسبللتطويراألولالعقاري(كابيتالسدكو)صندوق•
المالئمة

1العقاريللدخلكابيتالسدكوصندوق•
2العقاريللدخلكابيتالسدكوصندوق•
(الصندوق)ريتكابيتالسدكوصندوق•
حسبللتطويراألولالعقاري(كابيتالسدكو)صندوق•

2المالءمة
تورسونأحمدالسيد

1العقاريللدخلكابيتالسدكوصندوق•
2العقاريللدخلكابيتالسدكوصندوق•
حسبللتطويراألولالعقاري(كابيتالسدكو)صندوق•

المالءمة
حسبللتطويراألولالعقاري(كابيتالسدكو)صندوق•

2المالءمة
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منالوحداتمالكيتمكنأنشأنهامنأخرىمعلومات
بشأنكافيةمعلوماتعلىومبنيمدروسقراراتخاذ

الفترةخاللالصندوق
الوحداتمالكيتمكنأنشأنهامنأخرىمعلوماتأيتوجدال
بشأنكافيةمعلوماتعلىومبنيمدروسقراراتخاذمن

.الفترةخاللالصندوق

الصندوقمديرعليهاحصلالتيالخاصةالعموالتحولبيان
الفترةخالل

.الفترةخاللالصندوقمديرعليهاحصلخاصةعموالتتوجدال

أخرىثماراستصناديقفيكبيربشكليستثمرالصندوقكاناذا
دوقالصنعلىالمحتسبةاإلدارةرسومنسبةعناالفصاحيجب
بهايستثمرالتيوالصناديقنفسه

.أخرىصناديقفيكبيربشكلالصندوقيستثمرال

تقريرالهذافيتضمينهاالالئحةأوجبتأخرىومعلوماتبيانات
.2020-06-30المنتهيةللفترةاألوليةالماليةالقوائممرفق
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هامةمالحظة

فيماتعرف)ةالماليلألوراقوالتنميةلالقتصادالسعوديةللشركةالتجارياالسمكابيتال،سدكوقبلمناعدادهاتمالوثيقةهذه
أيقدمتالكابيتالسدكوفإنذلكمنالرغمعلىولكنالمعرفةدرجاتوبأقصىاالهتمامدرجاتبأعلى"(كابيتالسدكو"بعد

علوماتالماستخداممننجمتتكونقدخسارةأيعنالمسؤوليةبتحملتقبلالأنهاكماواكتمالهالمحتوىبخصوصضمانات
.انذارسابقدونوقتأيفيللتغييرقابلةوهيكتابتهاوقتفيكابيتاللسكوهيالوثيقةهذهفيعنهاالمعبراآلراء.فيهالواردة

فقطالمعلوماتإتاحةبغرضالوثيقةهذهتقديمتم.مدققةغيرهيالوثيقةهذهفياألرقامكلفإنذلكخالفيذكرلموما
الأنهاكمايةمصرفبعملياتالقيامأوالماليةاألوراقبيعأوبشراءتوصيةأوعرضاتمثلالأنهاكما.للمتلقيالخاصولالستخدام

معتتوافقةالواردالمعلوماتكانتاذامابمراجعةيقومبأنخاصبشكلالمتلقيينصح.الخاصلحكمهالمتلقياستخدامعنتغني
محيسال.(الحاجةعند)خبيراستشارةمعأخرىعواقبأيأوضريبيأوتنظيميأوقانونيجانباييخصفيماالخاصةظروفه
أليموجهةرغيصريحوبشكلالوثيقةهذهأنكما.كابيتالسدكومنخطيةموافقةبغيركلياأوجزئياالوثيقةهذهانتاجبإعادة
أويقةالوثوهذه.المحليالقانونبمجوبالمعلوماتهذهإلىبالوصوللهمسموحغير-اقامتهمكانأوجنسيتهبموجب–شخص

حسب)يأمريكشخصأيأواألمريكيةالمتحدةالوالياتداخلتوزيعهاأوبأخذهامسموحغيرذلكبعدارسالهاسيتممنهانسخةأي
USقانونمعنى Securities Act القيمةبتذبذبالمتعلقةتلكخصوصامخاطرتشملاالستثماراتكل.(سياقهفي1933

المرجعيةالعملةبمقارنةلقيمتهااألجنبيةالعمالتبخسارةمتعلقةاضافيةمخاطرتشملاألجنبيةبالعمالتاالستثمارات.والعوائد
.قبليمستأوحاليأداءأليبضمانةوليستاآلداءعنإشارةمجردهيالماليةاألسواقوسيناريوهاتالتاريخياألداء.للمستثمر
أداءإلىسيصلاألداءبأنضمانأيهنالكليسأنهكمااالستثمارمنالنقودسحبأواالشتراكرسومتشملالاألداءمؤشرات
منمبالغمتستلأوأخرىألطرافتدفعأنالممكنمنكابيتالسدكوفإناالستثماريالمنتجهذايخصوفيما.يتجاوزهأوالمؤشر
ومرسأوالطرحرسوم:المثالسبيلعلى)المتكررهأوالواحدةالمرةكتعويضاتذلك؛خالفأوتعويضاتهممنكجزءأخرىأطراف

مكنيالالمصالحتضاربامكانية.المصرفيعالقتكمديرأو/المصرفمناضافيةمعلوماتعنالحصولالممكنمن.(االحتفاظ
.اعالنيةألغراضنشرهاوتمتسويقيةمادةعنعبارةمجملهافيالوثيقةهذه.استثناءه

:المعلوماتمنلمزيد
966+:هاتف (0)12 690 6555
966+:فاكس (0)12 690 6555
13396بريدصندوق

21493جدة
السعوديةالعربيةالمملكة

رقم رخصة هيئة السوق المالية
11157-37

www.sedcocapital.com
info@sedcocapital.com

تقارير الصندوق

ل بيانات الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقاب

20C88



صندوق سدكو كابيتال المرن لألسهم السعودية
)مدار من قبل سدكو كابيتال( 

المختصرة األولية )غير مراجعة(القوائم المالية 
م 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 مع
 تقرير مراجع الحسابات المستقل

 إلى مالكي الوحدات 



بي ام جي الفوزان وشركاهكي 
محاسبون ومراجعون قانونيون

مركز زهران لألعمال، الدور التاسع 
 شارع األمير سلطان 

 55078ص. ب 
 21534جدة 

 المملكة العربية السعودية 

 + 966 12 698 9595 هاتف
 + 966 12 698 9494 فاكس
www.kpmg.com.sa إنترنت

1992/3/11صادر في  323/11/46ترخيص رقم 

كي بي ام جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون، شركة مهنية مسجلة في المملكة 
العربية السعودية وعضو غير شريك في شبكة شركات كي بي ام جي المستقلة والتابعة لـ كي بي 

 ام جي العالمية، شركة تعاونية سويسرية. 

تقرير مراجع الحسابات المستقل عن فحص القوائم المالية 
 األولية المختصرة

للسادة مالكي وحدات صندوق سدكو كابيتال المرن لألسهم السعودية

مقدمة 

سدكو كابيتال المرن لألسهم م لصندوق 2020يونيو  30لقد فحصنا القوائم المالية المختصرة األولية المرفقة كما في 
 السعودية )"الصندوق"( الذي تديره شركة سدكو كابيتال )"مدير الصندوق"( والمكونة من:

 م؛ 2020يونيو  30قائمة المركز المالي المختصرة كما في  •

 م؛ 2020يونيو   30قائمة الدخل الشامل المختصرة لفترة الستة أشهر المنتهية في  •

30موجودات )حقوف الملكية( العائدة إلى مالكي الوحدات لفترة الستة أشهر المنتهية في  قائمة التغيرات في صافي ال •
 م؛ 2020يونيو 

 م؛ و  2020يونيو  30قائمة التدفقات النقدية المختصرة لفترة الستة أشهر المنتهية في  •

 االيضاحات للقوائم المالية األولية المختصرة. •

الدولي   المحاسبة رض هذه القوائم المالية األولية المختصرة وفقاً لمعيارإن مدير الصندوق هو المسؤول عن إعداد وع 
المعتمد في المملكة العربية السعودية، واالمتثال إلى األحكام المعمول بها في اللوائح  "األولي المالي التقرير" 34رقم 

مسؤوليتنا وصندوق، ومذكرة المعلومات.  التنفيذية لصناديق االستثمار الصادرة من هيئة السوق المالية، وشروط وأحكام ال
 فحصنا.  إلى هي إبداء استنتاج عن هذه القوائم المالية األولية المختصرة استناداً 

نطاق الفحص

ً  بالفحص قمنا لقد ( "فحص المعلومات المالية األولية الُمنفذ من قبل مراجع 2410الفحص ) للمعيار الدولي الرتباطات وفقا
السعودية. ويتكون فحص القوائم المالية األولية من توجيه   العربية المملكة  في المستقل للمنشأة"، المعتمدالحسابات 

استفسارات بشكل أساسي لألشخاص المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية، وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات  
التي يتم القيام بها طبقا للمعايير الدولية للمراجعة   فحص أخرى. ويعد الفحص أقل بشكٍل كبير في نطاقه من المراجعة

ننا ال فإنهالمعتمدة في المملكة العربية السعودية،   بجميع األمور الهامة التي يمكن   سنعلم  بأننامن الحصول على تأكيد   يمك ِّ
 التعرف عليها خالل عملية مراجعه. وبناًء عليه، فلن نُبدي رأي مراجعة. 

االستنتاج

يونيو  30شيء يجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية المختصرة األولية المرفقة كما في  علمنا إلى ينملم فاستنادا إلى فحصنا، 
 المحاسبة لمعيار  وفقاً غير معدة، من جميع النواحي الجوهرية،    لصندوق سدكو كابيتال المرن لألسهم السعوديةم  2020
 "التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية.  34 رقم الدولي

عن/ كي بي ام جي الفوزان وشركاه
 محاسبون ومراجعون قانونيون

ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ناصر أحمد الشطيري

 454رقم الترخيص 
 هـ  1441ذو الحجة   16جدة في 
 م 2020أغسطس  6الموافق 
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 صندوق سدكو كابيتال المرن لألسهم السعودية 
 )مدار من قبل سدكو كابيتال( 

 
 قائمة المركز المالي المختصر 

 م 2020يونيو  30كما في 
 )باللاير السعودي(

 

 اإليضاح 
 يونيو 30

 م2020
 ديسمبر 31

 م 2019
 )مراجعة( )غير مراجعة(  

    الموجودات
 9.110.933 9.643.791 10 النقد وما في حكمه

من خالل الربح أو   موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة
 الخسارة

 
11 

 
557.365 

 
1.999.785 

 95.484 4.774  ذمم مدينة أخرى 

    

 11.206.202 10.205.930  إجمالي الموجودات

    
    المطلوبات

 253.031 31.343 12 مصروفات مستحقة وذمم دائنة أخرى
 118.238 179.809 13 مستحق إلى أطراف ذات عالقة 

    
 371.269 211.152  إجمالي المطلوبات

    
صافي الموجودات )حقوق الملكية( العائدة إلى مالكي 

 الوحدات 
 9.994.778 10.834.933 

    

 94.746,4162 91.475,0721 14 الوحدات المصدرة

    
الموجودات )حقوق الملكية( لكل وحدة صافي قيمة 

 باللاير السعودي
14 109,2623 114,3572 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جزًءا  21إلى رقم  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم 
 ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المختصرة األولية.
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 صندوق سدكو كابيتال المرن لألسهم السعودية 
 )مدار من قبل سدكو كابيتال( 

 
 قائمة الدخل الشامل المختصرة )غير مراجعة(

 م 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 )باللاير السعودي(

 

 اإليضاح 
 يونيو  30

 م2020
 يونيو  30

 م 2019
    الدخل

    
 209.238 147.580  إيرادات توزيع أرباح

 بالقيمة موجودات مالية مقاسةصافي )الخسارة( / الربح من 
 647.457 (511.371)  العادلة من  خالل الربح أو الخسارة

  (363.791) 856.695 

    
    المصروفات

    
 ( 76.237) (36.764) 9 بالصافي  -إيرادات أتعاب أداء وإدارة 

 ( 192.961) (65.065) 15 أتعاب مهنية ومصروفات أخرى

  (101.829) (269.198 ) 

    
 587.497 (465.620)  صافي )الخسارة( / الربح للفترة

    

 -- --  الدخل الشامل اآلخر للفترة

    

 587.497 (465.620)  إجمالي )الخسارة( / الدخل الشامل للفترة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جزًءا  21إلى رقم  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم 
 ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المختصرة األولية.
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 صندوق سدكو كابيتال المرن لألسهم السعودية 
 )مدار من قبل سدكو كابيتال( 

 
 الوحدات )غير مراجعة(قائمة التغيرات في صافي الموجودات )حقوق الملكية( المختصرة العائدة لمالكي 

 م 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 )باللاير السعودي(

 
 م 2019 م2020 اإليضاح 
    

صافي الموجودات )حقوق الملكية( العائدة إلى مالكي الوحدات كما 
 يناير 1في 

 
10.834.933 10.172.752 

    
 587.497 (465.620)  صافي )الخسارة( / الربح للفترة

    
    جمالي المعامالت مع مالكي الوحداتا

 -- (374.535) 14 استرداد وحدات 

    
صافي الموجودات )حقوق الملكية( العائدة إلى مالكي الوحدات كما 

 يونيو 30في 
 

9.994.778 10.760.249 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 جزًءا  21إلى رقم  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم 
 ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المختصرة األولية.
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 صندوق سدكو كابيتال المرن لألسهم السعودية 
 )مدار من قبل سدكو كابيتال( 

 
 قائمة التدفقات النقدية المختصرة )غير مراجعة(

 م 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 )باللاير السعودي(

 

 
 اإليضاح

 يونيو  30
 م2020

 يونيو  30
 م 2019

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:
 587.497 (465.620)  صافي )الخسارة( / الربح للفترة

    التعديالت لـ:
 غير من موجودات مالية مقاسة )الربح(صافي الخسارة /  

 ( 179.122) 511.371  بالقيمة العادلة من خالل الربح  أو  الخسارة 

  45.751 408.375 
    صافي التغييرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

 4.183.279 931.051  من خالل الربح أو الخسارة   موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة
 ( 704.562) 90.710  مدينة أخرى ذمم 

 96.631 (221.690)  مصروفات مستحقة وذمم دائنة أخرى

 6.610 61.571  مستحق إلى أطراف ذات عالقة 

 3.990.333 907.393  من األنشطة التشغيلية )المستخدم في( صافي النقد الناتج

    
    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية:

 -- (374.535)  استرداد وحدات 

 -- (374.535)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
    

  صافي التغيير في النقد وما في حكمه 
532.858 3.990.333 

 529.273 9.110.933 10 صافي النقص في النقد وما في حكمه في بداية الفترة

 4.519.606 9.643.791 10 النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جزًءا  21إلى رقم  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من رقم 
 ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المختصرة األولية.



 صندوق سدكو كابيتال المرن لألسهم السعودية 
 )مدار من قبل سدكو كابيتال(

 
 القوائم المالية المختصرة األولية )غير مراجعة(إيضاحات حول 

 م 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 )باللاير السعودي(
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 الصندوق وأنشطته 1
 

صندوق سدكو كابيتال المرن لألسهم السعودية )"الصندوق"( )صندوق النخبة المرن لألسهم السعودية سابقا( هو 
صندوق استثماري مفتوح يتوافق مع ضوابط الشريعة، تم تأسيسه في المملكة العربية السعودية وفقا لالئحة صناديق 

قبل الشركة السعودية لالقتصاد والتنمية لألوراق المالية   االستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية وتتم إدارته من
 )"سدكو كابيتال" أو "مدير الصندوق"(. 

 
 وعنوان مدير الصندوق هو: 

 طريق الملك عبد العزيز )طريق الملك(، 13396ص. ب 
 ، المملكة العربية السعودية.21493جدة 

 
م، قام مدير الصندوق بتغيير اسم الصندوق من صندوق النخبة المرن  2018ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 

لألسهم السعودية إلى صندوق سدكو كابيتال المرن لألسهم السعودية. تم إخطار هيئة السوق المالية بالتغيير من خالل 
مايو  6مالكي الوحدات من خالل خطاب بتاريخ  م وقام مدير الصندوق بإخطار2018أبريل  18خطاب بتاريخ 

 م.  2018
 

م وقامت  2015ديسمبر  24قام مدير الصندوق بإرسال إخطار بالطرح العام للصندوق لهيئة السوق المالية بتاريخ 
م.  2016مايو    25م. وبدأ الصندوق عملياته في  2016مارس    20هيئة سوق المال باعتماد تأسيس الصندوق بتاريخ  

عة وثيقة طرح الصندوق من قبل المستشار الشرعي والذي أكد توافقها مع ضوابط الشرعية المنصوص  تم مراج
 عليها.

 
يهدف الصندوق إلى تحقيق مكاسب رأسمالية على المدى الطويل وتوفير فرص لالستثمار في أسهم الشركات المتداولة  

الطروحات األولية في المملكة العربية السعودية  في سوق األسهم السعودية )"تداول"(؛ باإلضافة إلى االستثمار في
واإلمارات العربية المتحدة وقطر والكويت وعمان والبحرين واألردن ومصر وتونس والمغرب )"دول الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا"( وفقا لضوابط االستثمار الشرعية، من خالل إجراءات استثمار بمعايير دولية مختبرة تهدف 

 ء يفوق تلك المعايير. سيتم إعادة استثمار األرباح الرأسمالية وتوزيعات األرباح النقدية في الصندوق. إلى تحقيق أدا
 

يخضع الصندوق لالئحة صناديق االستثمار )"الالئحة"( الصادرة من هيئة السوق المالية طبقا للقرار رقم  
، والتي تم تعديلها وفقا لقرار هيئة  م(2006ديسمبر    24هـ )الموافق  1427ذو الحجة    3الصادر في    1/219/2006

م، والذي يورد بالتفصيل  2016مايو    23هـ، الموافق  1437شعبان    16الصادر في    1/61/2016السوق المالية رقم  
 متطلبات صناديق االستثمار في المملكة العربية السعودية. 

 
 االشتراكات / االستردادات  2

 
الصندوق مفتوح لالشتراك/استرداد الوحدات كل يوم اثنين وأربعاء )"أيام التعامل"(. يتم احتساب سعر الوحدة من  
خالل تقسيم صافي موجودات )حقوق ملكية( الصندوق )إجمالي موجودات الصندوق بعد خصم إجمالي المطلوبات( 

مة في نهاية وقت عمل ذلك اليوم، بعد األخذ في  في نهاية كل يوم تعامل من خالل العدد اإلجمالي للوحدات القائ
االعتبار جميع االشتراكات الصالحة و/أو عمليات طلبات االسترداد التي تم استالمها في الوقت المحدد المطبق في  

لاير سعودي ويتعين على مالكي الوحدات االحتفاظ بحد   50.000يوم التقييم هذا. الحد األدنى المبدئي لالشتراك هو  
لاير سعودي طوال الوقت. يمكن أن تتم االشتراكات واالستردادات اإلضافية    50.000ى لرصيد االستثمار بمبلغ  أدن

 لاير سعودي.   10.000في نطاق حد أدنى  
 

٪ من االشتراك المبدئي واإلضافي. كما يدفع مالكي الوحدات رسوم  2.00يدفع مالكي الوحدات رسوم اشتراك حتى  
  30٪ من صافي قيمة الوحدات المستردة، في حال طالب مالك الوحدات باستردادها خالل 1.00استرداد بما يعادل 

 يوم عمل من تاريخ االشتراك.
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 أسس المحاسبة  3
 

م وفقا لمتطلبات 2020يونيو    30تم إعداد هذه القوائم المالية المختصرة األولية المرفقة لفترة الستة أشهر المنتهية في  
"التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية وغيرها من المعايير  34معيار المحاسبة الدولي 

والتفسيرات الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين واالمتثال للوائح التنفيذية الصادرة عن هيئة السوق  
المختصرة مع آخر قوائم مالية للسنة المنتهية المالية وأحكام وشروط الصندوق. يجب قراءة هذه القوائم المالية األولية  

 م. 2019ديسمبر  31في 
 

ال تتضمن هذه القوائم المالية األولية المختصرة جميع المعلومات المالية واإلفصاح المطلوب في القوائم المالية السنوية  
ودية وإعالنات المعايير األخرى وفقًا لمتطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السع

 الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
  

 أسس اإلعداد  4
 

تم إعداد هذه القوائم المالية المختصرة األولية على أساس التكلفة التاريخية باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي ومفهوم 
 المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. االستمرارية، باستثناء الموجودات المالية 

 
ليس لدى الصندوق دورة تشغيل محددة بوضوح وبالتالي ال يقوم بعرض الموجودات والمطلوبات الحالية وغير 
 المتداولة بشكل منفصل في قائمة المركز المالي. وبدال من ذلك، يتم عرض الموجودات والمطلوبات بترتيب سيولتها.

 
 العرض والعرضعملة  5

 
يتم قياس المواد المتضمنة في القوائم المالية باستخدام العملة الرئيسية لبيئة العمل االقتصادية التي يمارس الصندوق 
فيها نشاطه )"عملة النشاط"(. يتم عرض هذه القوائم المالية المختصرة األولية باللاير السعودي، والذي يمثل عملة  

 النشاط والعرض للصندوق.
 
 لمعامالت واألرصدةا

 
يتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى اللاير السعودي باستخدام أسعار الصرف السائدة تاريخ حدوث تلك  
المعامالت. أما الموجودات والمطلوبات النقدية التي تتم بالعملة األجنبية فيجري تحويلها لتعكس ما يعادلها باللاير 

ئدة بتاريخ قائمة المركز المالي. يتم إدراج األرباح والخسائر الناتجة من صرف  السعودي بأسعار التحويل السا
 العمالت األجنبية في قائمة الربح أو الخسارة المختصرة األولية. 

 
 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  6
 

كم والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر في  يتطلب إعداد هذه القوائم المالية المختصرة األولية من اإلدارة استخدام الح
تطبيق السياسات المحاسبية وعلى المبالغ المقرر عنها للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات المقرر  
عنها. وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية بشكل مستمر. 

اجعة التقديرات المحاسبية في الفترة التي تتم فيها مراجعة التقديرات وأي فترات مستقبلية قد تتأثر  ويتم إظهار مر
بها. ليس هناك مجاالت الستخدام األحكام المهمة أو االفتراضات الحيوية في إعداد هذه القوائم المالية المختصرة  

 األولية.
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 السياسات المحاسبية الهامة 7
 

باستثناء ما تم ذكره أدناه، فإن السياسات المحاسبية المطبقة على هذه القوائم المالية األولية المختصرة هي نفس تلك 
 المطبقة على القوائم المالية للسنة السابقة.  

 
 النقد وما في حكمه 7-1
 

البنوك واالستثمارات قصيرة األجل  بغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية، يتكون النقد وما في حكمه من األرصدة لدى  
عالية السيولة األخرى ذات االستحقاق األصلي ثالثة أشهر أو أقل )إن وجدت( والمتاحة للصندوق دون أي قيود. يتم 

 قيد النقد وما في حكمه بالتكلفة المطفأة في قائمة المركز المالي. 
 

 الذمم المدينة  7-2
 

يتم قياس الذمم المدينة مبدئيا بالقيمة العادلة زائدا تكاليف المعاملة المباشرة المتزايدة، وبعد ذلك في بقيمتها المطفأة. 
 يتم قياس مخصص الخسارة للذمم المدينة دائما بمبلغ يعادل الخسائر االئتمانية المتوقعة للعمر الكلي.  

 
 األدوات المالية  7-3
 
 وجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةتبويب وقياس الم 7-3-1
 

 أدوات حقوق ملكية
 

ر؛ أي األدوات التي ال تحتوي  أدوات حقوق الملكية هي أدوات تستوفي تعريف حقوق الملكية من وجهة نظر الُمصدِّ
 ر.  على التزام تعاقدي بالدفع، وبأنه دليل على وجود فائدة متبقية في حقوق ملكية الُمصدِّ 

 
يقوم الصندوق بتبويب موجوداته المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يقوم الصندوق بعد ذلك بقياس 
جميع االستثمارات في حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، باستثناء عندما يكون مدير الصندوق 

ستثمار في حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. تتمثل قد اختار، عند اإلثبات األولي، تعيين ا
سياسة الصندوق في تحديد استثمارات حقوق الملكية كاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل اآلخر  

الطريقة في االنتقاء، يتم إثبات عندما يتم االحتفاظ بتلك االستثمارات ألغراض أخرى غير المتاجرة. عند استخدام هذ  
األرباح والخسائر بالقيمة العادلة في قائمة الدخل الشامل اآلخر وبالتالي ال يتم إعادة تبويبها في قائمة الدخل الشامل  
اآلخر، بما في ذلك عند البيع. ال يتم اإلفصاح عن خسائر االنخفاض في القيمة )وعكس خسائر االنخفاض في القيمة( 

صل عن التغيرات األخرى في القيمة العادلة. يتم االستمرار في إثبات توزيعات األرباح، عند عرض العائد  بشكل منف
 على مثل هذه االستثمارات، في قائمة الدخل الشامل عند نشؤ حق الصندوق في استالم المدفوعات. 
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 السياسات المحاسبية الهامة )تابع( 7
 
 األدوات المالية )تابع( 7-3
 
 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية 7-3-2
 

يقوم الصندوق، بشكل احترازي، بتقييم الخسائر االئتمانية المتوقعة المرتبطة بموجودات أدواتها المالية المدرجة  
بالتكلفة المطفأة. يقوم الصندوق بإثبات مخصص خسارة لمثل هذه الخسائر في تاريخ كل تقرير مالي. يعكس قياس 

 الئتمانية المتوقعة:الخسائر ا
 

 مبلغ غير منحاز ومرجح االحتمال يتم تحديده من خالل تقييم مجموعة من النتائج المحتملة؛ •

 القيمة الزمنية للموارد؛ و  •

معلومات معقولة وقابلة للدعم متاحة بدون تكلفة أو مجهود ال داعي له في تاريخ اإلبالغ عن األحداث الماضية   •
 والتوقعات الخاصة بالظروف االقتصادية المستقبلية.والظروف الحالية 

 
 إلغاء اإلثبات 7-3-3
 

يتم إلغاء إثبات الموجودات المالية، أو جزء منها، عندما تنتهي الحقوق التعاقدية الستالم التدفقات النقدية من  
ايا الملكية بشكل  ( الصندوق يقوم بتحويل جميع مخاطر ومز1الموجودات، أو عندما يتم تحويلها وسواًء كان )

( الصندوق ال يقوم بنقل أو االحتفاظ بجميع مخاطر ومزايا الملكية بشكل جوهري، ولم يمارس 2جوهري، أو )
 الصندوق سيطرة.

 
 المحاسبة بتاريخ المتاجرة 7-3-4
 

سبيل المثال   يتم إثبات أو استبعاد عمليات الشراء والبيع للموجودات المالية بالطرق العادية بتاريخ المتاجرة، على
تاريخ الذي يلتزم فيه الصندوق بشراء أو األصل المالي. إن عملية الشراء أو البيع بالطريقة المعتادة هي شراء أو  
بيع موجودات مالية والتي تستلزم تسليم األصل خالل اإلطار الزمني المنصوص عليه بموجب اللوائح أو العرف  

 السائد في السوق. 
 
 المطلوبات المالية 7-3-5
 

يقوم الصندوق بتصنيف مطلوباته المالية بالتكلفة المطفأة ما لم يكن لديه مخصصات محددة بالقيمة العادلة من خالل  
الربح أو الخسارة. يقوم الصندوق بإلغاء إثبات المطلوبات المالية عندما يتم سداد التزاماته التعاقدية أو إلغائها أو  

 انقضاء مدتها.
 
 المقاصة 7-3-6
 

يتم إجراء مقاصة بين مبالغ الموجودات المالية والمطلوبات المالية ويدرج المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي  
فقط عندما يكون للصندوق في الوقت الحالي الحق النافذ بموجب القانون في عمل مقاصة للمبالغ وتعتزم إما عمل 

 سوية االلتزامات في ذات الوقت.  تسوية على أساس الصافي أو تحقيق األصل وت
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 السياسات المحاسبية الهامة )تابع( 7
 
 المصروفات المستحقة والذمم الدائنة األخرى  7-4
 

 يتم إثبات المصروفات المستحقة والذمم الدائنة األخرى بشكل مبدئي بالقيمة العادلة ويتم قياسها الحقا بالتكلفة المطفأة.
 

المخصصات عندما يكون لدى الصندوق التزام قانوني أو التزام مستدل عليه من الظروف المحيطة نتيجة  يتم إثبات 
لحدث في الماضي ويكون من المحتمل أن يترتب عليه تدفق موارد تمثل منافع اقتصادية يتم استخدامها لسداد ذلك  

 االلتزام. ال يتم إثبات مخصص لخسارة التشغيل المستقبلية.
 
 اة وضريبة الدخل الزك 7-5
 

 تعد الزكاة وضريبة الدخل التزاما على مالكي الوحدات، وبالتالي ال يتم تكوين مخصص لها في هذه القوائم المالية. 
 
 إثبات اإليرادات  7-6
 

يتم قياس اإليرادات على أساس المبلغ المحدد في العقد مع العميل ويستثني المبالغ التي يتم تحصيله بالنيابة عن  
أطراف ثالثة. يقوم الصندوق بإثبات اإليرادات عندما تنقل السيطرة على منتج أو خدمة إلى العميل. يتم إثبات 
اإليرادات إذا كان من المحتمل وجود تدفق منافع اقتصادية للصندوق ويمكن قياسه بشكل يمكن االعتماد عليه بغض 

لقيمة العادلة للمقابل المستلم، باستثناء التخفيضات والضرائب النظر عن توقيت استالم الدفعات. يتم إثبات اإليرادات با
 والخصومات.

 
 إيرادات توزيعات أرباح

 
يتم إثبات إيرادات توزيعات األرباح في قائمة الدخل الشامل في تاريخ نشؤ حق استالم المدفوعات. بالنسبة لألوراق  

باح السابقة. بالنسبة لألوراق المالية غير المدرجة، عادة  المالية المدرجة، عادة ما يتمثل ذلك في تاريخ توزيعات األر
ما يتمثل ذلك في التاريخ الذي يوافق فيه المساهمون على دفع توزيعات األرباح. ويتم إثبات إيرادات توزيعات 

 األرباح من أسهم حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة في قائمة الدخل الشامل في بند منفصل. 
 

 من األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  صافي الربح
 

يتضمن صافي الربح من األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة جميع التغيرات في القيمة العادلة  
اح ومصروفات المحققة وغير المحققة وفروق الصرف األجنبي، ولكن مع استثناء فوائد إيرادات توزيعات األرب

 توزيعات األرباح على األوراق المالية المباعة. 
 

يتم احتساب صافي الربح المحقق من األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة باستخدام طريقة 
 متوسط التكلفة.

 
 أتعاب ومصروفات 7-7 

 
 المختصرة عند استالم الخدمات ذات الصلة. يتم إثبات األتعاب والمصروفات في قائمة الدخل الشامل  
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 التغييرات في شروط وأحكام الصندوق  8
 

م، أنهى أمين الصندوق خدمة السعودي الفرنسي كابيتال كمدير حفظ 2019ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 
افقت عليها هيئة م، وهو ما انعكس في الشروط واألحكام وو2019يوليو  1لخدمات تسجيل العمالء اعتباًرا من 

 م. 2019سبتمبر  18السوق المالية في 
 

 أتعاب األداء والمصروفات األخرى 9
  

 أتعاب األداء 
 

٪ من الفرق بين أداء الصندوق ومعدل العائد. وتحسب 20يحق لمدير الصندوق دفع رسوم أداء لكل وحدة، يعادل 
 رسوم األداء على أساس ربع سنوي وتدفع في نهاية السنة المالية. 

 
 أتعاب الحفظ واإلدارة

 
ق ملكية الصندوق، بحد أدنى  ٪ سنويا من حقو0.10يحق ألمين الحفظ والمدير تقاضي أتعاب شهرية متراكمة بمعدل  

 يوما من تاريخ بدء العمليات. 120لاير سعودي سنويا. تسري األتعاب بعد انقضاء  100.000
 

 أتعاب اإلدارة
 

٪ سنويا من صافي حقوق ملكية الصندوق. يتم دفع 0.75يحق لمدير الصندوق الحصول على أتعاب إدارية بنسبة 
 أتعاب اإلدارة على أساس شهري.

 
 مجلس إدارة الصندوق مكافآت

 
لاير سعودي   20.000يحق لألعضاء المستقلين في مجلس إدارة الصندوق الحصول على مكافآت بما ال يزيد عن 

 سنويا.
 

 النقد وما في حكمه 10
 

 يونيو  30 
 م2020

ديسمبر  31
 م 2019

 )مراجعة( )غير مراجعة( 
   

 9.110.933 9.643.791 أرصدة بنكية 

 
 



 صندوق سدكو كابيتال المرن لألسهم السعودية 
 )مدار من قبل سدكو كابيتال(

 
 القوائم المالية المختصرة األولية )غير مراجعة(إيضاحات حول 

 م 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 )باللاير السعودي(
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 الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  11
 

 
 م2020يونيو  30

 
 

 
 التكلفة

)الخسارة( / 
 القيمة السوقية غير محققالربح 

     
 557.365 7.578 549.787  أسهم مدرجة )غير مراجعة( 

     
     م 2019ديسمبر  31
     

 1.999.785 149.448 1.850.337  أسهم مدرجة )مراجعة(

 
 المصروفات المستحقة والذمم الدائنة األخرى 12

 
 يونيو  30 

 م2020
 ديسمبر  31

 م 2019
   

 12.999 5.918 أتعاب مراجعة مستحقة
 116.985 -- أتعاب تسجيل صندوق مستحقة

 123.047 25.425 أتعاب أخرى مستحقة
   
 31.343 253.031 

 
 األطراف ذات العالقة   مع رصدةاألمعامالت وال 13

 
تعتبر األطراف أطرافا ذات عالقة إذا كان أحد األطراف لديه القدرة على السيطرة على الطرف اآلخر أو ممارسة 

 تأثير جوهري على الطرف اآلخر في اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية.
 

التالية مع األطراف ذات العالقة في سياق العمل العادي. وتم تنفيذ خالل الفترة، دخل الصندوق في المعامالت الهامة  
هذه المعامالت على أساس شروط وأحكام الصندوق المعتمدة. يتم اعتماد جميع معامالت األطراف ذات العالقة من  

 قبل مجلس إدارة الصندوق. 
 

 طبيعة المعاملة العالقة الطرف ذو العالقة
 مبلغ 
 فيالرصيد كما  المعاملة

 
 

 
يونيو  30

 م2020
يونيو  30

 م 2019
يونيو  30

 م2020
 ديسمبر 31

 م 2019

 )غير مراجعة(   
)غير 
 )مراجعة( مراجعة(

       
الشركة السعودية 
 لالقتصاد والتنمية 

  لألوراق المالية

مدير 
 الصندوق

 76.238 36.764 أتعاب أداء وأتعاب إدارة 

169.758 108.131 
اللجنة  أتعاب إشراف 

 24.795 24.863 الشرعية 
       

مجلس إدارة  
 الصندوق

موظفي 
 اإلدارة العليا 

مكافآت مجلس إدارة 
 10.107 10.051 9.917 9.944 الصندوق  

       
     179.809 118.238 

 
 الوحدات المصدرة 14

 
( وقيمة 94.746,4162م: 2019م )2020 يونيو 30 كما في  91.475,0721بلغ عدد وحدات أقفال الصندوق 

 لاير سعودي(. 114,3572م:  2019لاير سعودي ) 109,2623الوحدة 



 صندوق سدكو كابيتال المرن لألسهم السعودية 
 )مدار من قبل سدكو كابيتال(

 
 القوائم المالية المختصرة األولية )غير مراجعة(إيضاحات حول 

 م 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 )باللاير السعودي(
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 األتعاب المهنية والمصروفات األخرى 15
 

 
 يونيو  30

 م2020
 يونيو  30

 م 2019
 )مراجعة( )غير مراجعة( 
   

 5.493 4.902 إدارة وحفظأتعاب 
 99.179 -- أتعاب إدارة الصندوق 

 24.795 24.863 (13أتعاب إشراف اللجنة الشرعية )اإليضاح 
 14.876 14.919 أتعاب مراجعة

 9.917 9.944 (13مكافآت مجلس إدارة الصندوق )اإليضاح 

 38.701 10.437 أتعاب تنظيمية وأعباء أخرى 

   

 65.065 192.961 

 
 األدوات المالية حسب الفئة  16
 

 المطفأة التكلفة م )غير مراجعة( 2020يونيو  30

القيمة العادلة من 
أو خالل الربح 
 الخسارة

   الموجودات حسب قائمة المركز المالي
   

 -- 9.643.791 النقد وما في حكمه
 557.365 -- الخسارة موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  

 -- 4.774 ذمم مدينة أخرى 

 557.365 9.648.565 اإلجمالي

   
   المطلوبات حسب قائمة المركز المالي

   
 -- 31.343 مصروفات مستحقة وذمم دائنة أخرى

 -- 179.809 مستحق إلى طرف ذي عالقة 

 -- 211.152 اإلجمالي

   

 التكلفة المطفأة م )مراجعة( 2019ديسمبر  31

القيمة العادلة من  
خالل الربح أو  

 الخسارة
   الموجودات حسب قائمة المركز المالي 

   
 -- 9.110.933 النقد وما في حكمه

 1.999.785 -- موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 -- 95.484 ذمم مدينة أخرى 

 1.999.785 9.206.417 اإلجمالي

   
   المطلوبات حسب قائمة المركز المالي

   
 -- 253.031 مصروفات مستحقة وذمم دائنة أخرى

  118.238 مستحق إلى طرف ذي عالقة 

 -- 371.269 اإلجمالي



 صندوق سدكو كابيتال المرن لألسهم السعودية 
 )مدار من قبل سدكو كابيتال(

 
 القوائم المالية المختصرة األولية )غير مراجعة(إيضاحات حول 

 م 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 )باللاير السعودي(
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 إدارة المخاطر المالية 17
 

 عوامل المخاطر المالية 17-1
 

تتعرض أنشطة الصندوق لعدة مخاطر مالية متمثلة في: مخاطر السوق، مخاطر االئتمان، ومخاطر السيولة والمخاطر 
 التشغيلية. 

 
يتحمل مدير الصندوق مسؤولية تحديد ومراقبة المخاطر. ويشرف مجلس إدارة الصندوق على مدير الصندوق وهو 

 مسؤول في النهاية عن اإلدارة العامة للصندوق.  
 

يتم تحديد مخاطر المراقبة والتحكم في المقام األول على أساس الحدود الموضوعة من قبل مجلس إدارة الصندوق.  
لدى الصندوق وثيقة الشروط واألحكام الخاصة به التي تحدد استراتيجيات أعماله العامة، ومدى تحمله للمخاطر  

ت إلعادة توازن المحفظة بما يتماشى مع إرشادات وفلسفته العاملة في إدارة المخاطر وهو ملزم باتخاذ إجراءا
 االستثمار. 

 
يستخدم الصندوق طرقا مختلفة لقياس وإدارة مختلف أنواع المخاطر التي يتعرض لها الصندوق؛ وهذه الطرق 

 مشروحة أدناه.
 

 مخاطر السوق )أ(
 

 مخاطر الصرف األجنبي (1)
 

مخاطر العمالت األجنبية هي المخاطر المتمثلة في تعرض قيمة التدفقات النقدية المستقبلية للتذبذب نتيجة التغير في  
 أسعار صرف العمالت األجنبية وتنشأ من األدوات المالية التي تتم بعملة أجنبية. 

 
  السعودي.  ال يواجه الصندوق أي مخاطر هامة للصرف األجنبي حيث أن معظم معامالته باللاير

 
 مخاطر أسعار العموالت (2)

 
مخاطر أسعار العموالت هي المخاطر المتمثلة في تذبذب قيمة التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية أو أن تتذبذب  

 القيم العادلة ألدوات مالية ذات كوبون بسبب التغيرات في أسعار العموالت السوقية.
 

 والت، حيث ال يوجد لديه أي أدوات مالية تحمل عموالت.ال يخضع الصندوق لمخاطر أسعار العم
 

 مخاطر األسعار  (3)
 

مخاطر األسعار هي مخاطر تقلب قيمة األدوات المالية للصندوق نتيجة للتغيرات في أسعار السوق بسبب عوامل 
التأكد بشأن  أخرى غير تحركات أسعار العمالت األجنبية والعموالت. تنشأ مخاطر األسعار بشكل أساسي من عدم 

األسعار المستقبلية لألدوات المالية التي يمتلكها الصندوق. ويراقب الصندوق عن كثب حركة أسعار أدواته المالية  
المدرجة. يدير الصندوق هذه المخاطر من خالل تنويع محفظته االستثمارية من حيث توزيع المجاالت، كما هو 

 موضح في الجدول أدناه.
 



 صندوق سدكو كابيتال المرن لألسهم السعودية 
 )مدار من قبل سدكو كابيتال(

 
 القوائم المالية المختصرة األولية )غير مراجعة(إيضاحات حول 

 م 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 )باللاير السعودي(
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 لمالية )تابع(إدارة المخاطر ا 17
 

 إدارة المخاطر المالية )تابع( 17-1
 

 مخاطر السوق )تابع( )أ(
 

 مخاطر األسعار )تابع( (3)
 

 م2020يونيو  30 قطاع الصناعة

 )غير مراجعة( 
 القيمة السوقية التكلفة ٪ 
    

 196.175 184.417 ٪33,54 بضائع رأسمالية

 173.886 173.543 ٪31,57 تجزئة

 85.320 85.432 ٪15,54 تأمين

 52.000 53.823 ٪9,79 طاقة

 49.984 52.572 ٪9,56 منافع عامة

 557.365 549.787 ٪100 إجمالي األسهم المدرجة 

 

 م 2019ديسمبر  31 قطاع الصناعة 

 )مراجعة( 
 القيمة السوقية  التكلفة ٪ 
    

 1.089.402 992.386 ٪ 54,48 إدارة وتطوير العقارات

 404.800 381.901 ٪ 20,24 وخدمات الرعاية الصحية معدات 

 353.133 336.449 ٪ 17,66 تجزئة

 58.400 52.050 ٪ 2,92 نقل 

 55.200 54.021 ٪ 2,76 المواد 

 38.850 33.530 ٪ 1,94 خدمات إعالمية

 1.999.785 1.850.337 ٪ 100 إجمالي األسهم المدرجة 

 
 



 صندوق سدكو كابيتال المرن لألسهم السعودية 
 )مدار من قبل سدكو كابيتال(

 
 القوائم المالية المختصرة األولية )غير مراجعة(إيضاحات حول 

 م 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 )باللاير السعودي(
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 إدارة المخاطر المالية )تابع( 17
 

 إدارة المخاطر المالية )تابع( 17-1
 

 مخاطر السوق )تابع( )أ(
 

 مخاطر األسعار )تابع( (3)
 

ديسمبر  31م و 2020يونيو  30إن التأثير على حقوق الملكية )نتيجة للتغير في القيمة العادلة لالستثمارات كما في 
ناعة، مع ثبات جميع المتغيرات م( يرجع لتغير محتمل بشكل معقول في مؤشرات األسهم بناء على تركيز الص2019

 األخرى يتمثل فيما يلي:
 

 م 2019ديسمبر  31 م2020يونيو  30 

 

نسبة التغيير 
المعقول المحتمل 

٪ 
التأثير على صافي 
 قيمة الموجودات

نسبة التغيير 
المعقول المحتمل 

٪ 
التأثير على صافي  
 قيمة الموجودات

     
 )مراجعة( )غير مراجعة( 
     

 199,979   ٪ 10±  55.737 ٪10±  أسعار سوق األسهم

  55.737    199,979 

     
 

 مخاطر االئتمان )ب(
 

ض الصندوق لمخاطر ائتمانية هامة، وتتمثل في تسبب أحد األطراف في خسارة مالية للطرف اآلخر بسبب  ال يتعر 
عدم الوفاء بالتزام. ويتعرض الصندوق لمخاطر االئتمان بالنسبة لتوزيعات أرباحه، والذمم المدينة األخرى واألرصدة 

 البنكية. 
 

ود األدوات المالية مع أطراف ذات سمعة حسنة. ويسعى الصندوق وتتمثل سياسة الصندوق الخاصة في إبرام عق
للحد من مخاطره االئتمانية من خالل مراقبة التعرض للمخاطر االئتمانية، والحد من المعامالت مع أطراف محددين،  

 واالستمرار في تقييم األنشطة االئتمانية مع األطراف المقابلة.  
 

األوراق المالية المدرجة عند التسليم باستخدام وسطاء معتمدين. ويعتبر خطر  يتم تسوية / دفع جميع المعامالت في 
التخلف عن السداد عند الحد األدنى، حيث أن تسليم األوراق المالية المباعة يتم بمجرد أن يكون لدى الوسيط دفعة  

لة فاشلة في حال عدم وفاء أي  مستلمة. يتم الدفع عند الشراء بمجرد استالم الوسيط لألوراق المالية. وتعتبر المعام
من الطرفين بالتزاماته. ووفقا لسياسة الصندوق، يقوم مدير الصندوق بمراقبة الوضع االئتماني للصندوق بشكل 

 يومي؛ ويقوم مجلس اإلدارة بمراجعته بشكل ربع سنوي.
 

إن وجدت من قبل واحد أو أكثر أمين الحفظ هو السعودي الفرنسي كابيتال. يجوز االحتفاظ باألوراق المالية للمحفظة  
 من أمناء حفظ األوراق المالية المعتمدين دوليا المعينين من قبل مدير الصندوق. 



 صندوق سدكو كابيتال المرن لألسهم السعودية 
 )مدار من قبل سدكو كابيتال(

 
 القوائم المالية المختصرة األولية )غير مراجعة(إيضاحات حول 

 م 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 )باللاير السعودي(
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 إدارة المخاطر المالية )تابع( 17
 

 إدارة المخاطر المالية )تابع( 17-1
 

 مخاطر السيولة  )ج(
 

توليد موارد نقدية كافية لتسوية التزاماته بالكامل  مخاطر السيولة هي المخاطر المتمثلة في عدم قدرة الصندوق على 
 عند استحقاقها أو القيام بذلك فقط بشروط غير مالئمة بشكل جوهري. 

 
الصندوق مفتوح لالشتراك/استرداد الوحدات كل يوم اثنين وأربعاء )"أيام التعامل"(، وبالتالي، فهو معرض لمخاطر 

الوحدات في هذه األيام. تتكون المطلوبات المالية للصندوق بشكل رئيسي السيولة لتلبية طلبات االسترداد من مالكي 
 في الذمم الدائنة التي من المتوقع تسويتها خالل شهر واحد من تاريخ قائمة المركز المالي.  

 
وئها، يقوم مدير الصندوق بمراقبة متطلبات السيولة من خالل التأكد من توفر أموال كافية للوفاء بأي التزامات عند نش

 إما من خالل االشتراكات الجديدة أو تصفية محفظة االستثمار أو عن طريق مدير الصندوق.  
 

 المخاطر التشغيلية  )د(
 

المخاطر التشغيلية هي مخاطر الخسارة المباشرة أو غير المباشرة الناتجة عن مجموعة متنوعة من األسباب المرتبطة 
بالعمليات والتكنولوجيا والبنية التحتية التي تدعم أنشطة الصندوق سواء داخليا أو خارجيا لدى مقدم الخدمة للصندوق  

السيولة والعمالت ومخاطر السوق مثل تلك الناشئة عن المتطلبات ومن العوامل الخارجية األخرى غير االئتمان و
 القانونية والتنظيمية. 

 
يتمثل هدف الصندوق في إدارة المخاطر التشغيلية من أجل تحقيق التوازن بين الحد من الخسائر المالية والضرر  

 حدات.  الذي يصيب سمعته وتحقيق هدفه االستثماري المتمثل في تحقيق عوائد لمالكي الو
 

 تقدير القيمة العادلة 17-2
 

تعتمد القيمة العادلة لألدوات المالية المتداولة في األسواق النشطة على أسعار السوق المسجلة في نهاية التداول في  
تاريخ التقرير المالي. يتم تقييم األدوات التي لم يتم اإلبالغ عن أي مبيعات لها في يوم التقييم بأحدث سعر عرض.  

 قييم االستثمارات في الصناديق المشتركة بسعر الوحدة السائد في آخر يوم تقييم في الفترة.  يتم ت
 

السوق النشط هو السوق الذي تتم فيه معامالت لألصل أو المطلوبات بوتيرة وحجم كافيين لتقديم معلومات التسعير 
 بشكل مستمر.

 
فاض في قيمة الذمم المدينة والذمم الدائنة األخرى  من المفترض أن تكون القيمة الدفترية بعد خصم مخصص االنخ

 مقاربة لقيمها العادلة.  



 صندوق سدكو كابيتال المرن لألسهم السعودية 
 )مدار من قبل سدكو كابيتال(

 
 القوائم المالية المختصرة األولية )غير مراجعة(إيضاحات حول 

 م 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 )باللاير السعودي(
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 إدارة المخاطر المالية )تابع( 17
 

 تقدير القيمة العادلة )تابع( 17-2
 

 يتضمن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة المستويات التالية: 

أسواق نشطة لنفس األداة أو أداة مشابهة والتي  وهي األسعار المتداولة )غير المعدلة( في    1مدخالت المستوى   •
 تمكن المنشأة من استخدامها في تاريخ القياس؛

والتي يمكن مالحظتها للموجودات   1وهي مدخالت غير األسعار المدرجة ضمن المستوى    2مدخالت المستوى   •
 أو المطلوبات، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر؛ و

 يمكن مالحظتها بالنسبة للموجودات أو المطلوبات.وهي مدخالت ال  3مدخالت المستوى  •
 

تشتمل االستثمارات التي تعتمد قيمها على أسعار السوق المسجلة في األسواق النشطة، وبالتالي يتم تصنيفها ضمن 
 ، على أدوات حقوق ملكية نشطة مدرجة. ال يقوم الصندوق بتعديل السعر المسجل لهذه األدوات.1المستوى 

 
، فيما عدا وحدات الصندوق المشترك 1ق بتصنيف جميع موجوداته المالية بالقيمة العادلة كمستوى يصنف الصندو

 . 2المصنفة بالقيمة العادلة كمستوى 
 

 المعايير الصادرة ولكن لم تصبح سارية المفعول بعد 18
 

المعايير المطلوبة لتطبيقها من قبل كيان المتطلبات الجديدة السارية حاليًا: يسرد هذا الجدول التغييرات األخيرة على 
 م. 2020يناير  1بتقرير سنوي يبدأ في 

 

 المعايير الجديدة أو التعديالت  تاريخ السريان 

 
 
 م 2020يناير  1

 التعديالت على مراجع إطار المفاهيم في المعايير الدولية للتقرير المالي  

 (3تعريف تجميع األعمال )التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 

ومعيار  1تعريف األهمية النسبية )التعديالت على معيار المحاسبة الدولي  
 ( 8المحاسبة الدولي 

  9الفائدة )التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  إصالح معيار سعر 
 (7والمعيار الدولي للتقرير المالي   39ومعيار المحاسبة الدولي 

 
 تعتقد اإلدارة أن هذا البيان ليس له تأثير جوهري على هذه القوائم المالية األولية المختصرة.  

 
 المتطلبات القادمة:

 

 المعايير الجديدة أو التعديالت  تاريخ السريان 

 عقود التأمين - 17المعيار الدولي للتقرير المالي  م 2023يناير  1

تصنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة )التعديالت على معيار المحاسبة   م 2023يناير  1
 (1الدولي  

متاح للتطبيق االختياري / 
تاريخ السريان مؤجل إلى  

 أجل غير مسمى

بيع أو مساهمات الموجودات بين المستثمر وشركته الزميلة أو المشروع 
ومعيار المحاسبة  10المشترك )التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  

 (  28الدولي  

 
 
 
 
 



 صندوق سدكو كابيتال المرن لألسهم السعودية 
 )مدار من قبل سدكو كابيتال(

 
 القوائم المالية المختصرة األولية )غير مراجعة(إيضاحات حول 

 م 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 )باللاير السعودي(

 

19 

 األحداث الالحقة 19
 

جغرافية متعددة، مما ( عبر مناطق 19 -م، تأكَّد انتشار فيروس كورونا المستجد )كوفيد 2020في مطلع سنة 
تسبب في اضطراب في األنشطة التجارية والنشاط االقتصادي. نظًرا ألن مدى ومدة هذه التأثيرات ال تزال غير 
مؤكدة وتعتمد على التطورات المستقبلية التي ال يمكن التنبؤ بها بدقة في هذا الوقت، سيواصل مدير الصندوق  

الكافية لتمويل متطلبات رأس المال العامل، وبالتالي إطالع مالكي الوحدات مراقبة الوضع، وتوافر األرصدة النقدية  
وقد تتطلب التغييرات في الظروف إفصاحات محسنة أو إثبات تعديالت في القوائم   .عن االنحرافات الجوهرية
 المالية للصندوق الحقًا.

 
 يوم التقييم  20

 
 م(.2019ديسمبر   31م: 2019ديسمبر  31م )2020يونيو  30آخر يوم تقييم للفترة هو 

 
 اعتماد القوائم المالية  21

 
أغسطس    6هـ, الموافق  1441ذو الحجة    16  تمت الموافقة على هذه القوائم المالية من قبل مجلس إدارة الصندوق في

 م.  2020
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