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صندوق فالكم لألسهم السعودية
قائمة املركز املايل األولية
(مجيع املبالغ ابلرايل السعودي ما مل يذكر غري ذلك)
كما يف
 30يونيو2020

كما يف
 31ديسمرب 2019

(غري مراجعة)

(مراجعة)

موجودات مالية ابلقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
ذمم مدينة أخرى
توزيعات أرابح مستحقة

18,056,644
92,419,015
6,034,٧00

4,٧٧6,931
125,609,599
-

88,512

-

جمموع املوجودات

116,598,8٧1

130,386,530

إيضاح
املوجودات
نقد وما يعادله
5

املطلوابت
514,883

552,440

أتعاب إدارة مستحقة

6

مطلوابت أخرى

12,838

13,209

جمموع املطلوابت

52٧,٧21

565,649

حقوق امللكية العائدة إىل حاملي الوحدات

116,0٧1,150

129,820,881

عدد الوحدات املصدرة (وحدة)

55,481,931

55,625,142

قيمة الوحدة (رايل سعودي)

2.09

2.33

تعترب اإليضاحات املرفقة يف الصفحات من رقم  6إىل رقم  9جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية األولية املوجزة.
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صندوق فالكم لألسهم السعودية
قائمة الدخل الشامل األولية (غري مراجعة)
(مجيع املبالغ ابلرايل السعودي ما مل يذكر غري ذلك)
لفرتة الستــة أشهر املنتهية يف  30يونيـو
إيضاح

2020

2019

الدخل
دخل من توزيعات أرابح
(خسارة)  /ربح من بيع املوجودات املالية ابلقيمة العادلة من
خالل قائمة الدخل
(خسارة)  /ربح التغري يف القيمة العادلة للموجودات املالية
ابلقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
جمموع (اخلسارة)  /الدخل

8٧1,235

2.415.021

)(1,598,060

6.693.٧68

)(11,661,056

3.941.800

)(12,387,881

13.050.589

املصاريف
أتعاب إدارة
مصاريف أخرى

)(1,060,778
)(88,066

()1.011.943
()45.454

جمموع املصاريف

)(1,148,844

()1.05٧.39٧

صايف (اخلسارة)  /الدخل للفرتة
الدخل الشامل اآلخر للفرتة

)(13,536,725
-

11.993.192
-

جمموع (اخلسارة الشاملة)  /الدخل الشامل للفرتة

)(13,536,725

11.993.192

6

تعترب اإليضاحات املرفقة يف الصفحات من رقم  6إىل رقم  9جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية األولية املوجزة.
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صندوق فالكم لألسهم السعودية
قائمة التغريات يف حقوق امللكية العائدة إىل حاملي الوحدات األولية (غري مراجعة)
(مجيع املبالغ ابلرايل السعودي ما مل يذكر غري ذلك)
لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  30يونيو
2019
2020
حقوق امللكية العائدة إىل حاملي الوحدات كما يف  1يناير
جمموع (اخلسارة الشاملة)  /الدخل الشامل للفرتة

129,820,881
)(13,536,725

االشرتاكات واالسرتدادات من قبل حاملي الوحدات:
إصدار وحدات قابلة لالسرتداد خالل الفرتة
اسرتداد وحدات قابلة لالسرتداد خالل الفرتة
حقوق امللكية العائدة إىل حاملي الوحدات كما يف  30يونيو

1,638,359
)(1,851,365

550.٧33
()2.899.25٧

116,0٧1,150

112.٧٧1.565

حركة عدد الوحدات
تتلخص احلركة يف عدد الوحدات لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  30يونيو
مبا يلي:

103.126.89٧
11.993.192

لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  30يونيو
2019
2020

عدد الوحدات كما يف بداية الفرتة
إصدار وحدات قابلة لالسرتداد خالل الفرتة
اسرتداد وحدات قابلة لالسرتداد خالل الفرتة

55,625,142
٧46,06٧
)(889,2٧8

5٧.205.503
281.41٧
()1.49٧.290

عدد الوحدات كما يف هناية الفرتة

55,481,931

55.989.630

تعترب اإليضاحات املرفقة يف الصفحات من رقم  6إىل رقم  9جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية األولية املوجزة.
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صندوق فالكم لألسهم السعودية
قائمة التدفقات النقدية األولية (غري مراجعة)
(مجيع املبالغ ابلرايل السعودي ما مل يذكر غري ذلك)
لفرتة الستــة أشهر املنتهية يف  30يونيـو
2019
2020

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
صايف (اخلسارة)  /الدخل للفرتة
تعديالت لبنود غري نقدية
خسارة ( /ربح) من بيع موجودات مالية ابلقيمة العادلة من خالل قائمة
الدخل
خسارة ( /ربح) من التغري يف القيمة العادلة للموجودات املالية ابلقيمة
العادلة من خالل قائمة الدخل
التغريات يف املوجودات واملطلوابت التشغيلية:
إضافات إىل موجودات مالية ابلقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
متحصالت من بيع موجودات مالية ابلقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
توزيعات أرابح مستحقة
موجودات أخرى
أتعاب إدارة مستحقة
مطلوابت أخرى
صايف التدفقات النقدية الناجتة من األنشطة التشغيلية

)(13,536,725

11.993.192

1,598,060

)(6,693,768

11,661,056

()3.941.800

)(274,831,431
294,٧62,900
)(88,512
)(6,034,700
)(37,557
)(371
13,492,٧20

)(102,746,108
13٧,295,882
()٧4.234
50.442
()3.51٧
35.880.069

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
إصدار وحدات قابلة لالسرتداد خالل الفرتة
اسرتداد وحدات قابلة لالسرتداد خالل الفرتة
صايف التدفقات النقدية املستخدمة يف األنشطة التمويلية

1,638,359
)(1,851,366
)(213,007

550.٧33
()2.899.25٧
()524.2.348

صايف الزايدة يف النقد وما يعادله
النقد وما يعادله كما يف بداية الفرتة
النقد وما يعادله كما يف هناية الفرتة

13,2٧9,٧13
4,٧٧6,931
18,056,644

33.531.545
494.814
34.026.359

تعترب اإليضاحات املرفقة يف الصفحات من رقم  6إىل رقم  9جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية األولية املوجزة.
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صندوق فالكم لألسهم السعودية
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة
لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  30يونيو ( 2020غري مراجعة)
(مجيع املبالغ ابلرايل السعودي ما مل يذكر غري ذلك)
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عـام
إن صندوق فالكم لألسهم السعودية ("الصندوق") ابلرايل السعودي هو صندوق مت أتسيسه مبوجب اتفاقية بني فالكم
للخدمات املالية ("مدير الصندوق") واملستثمرين ابلصندوق ("حاملي الوحدات") .تتمثل أهداف الصندوق يف السعي
لتحقيق منو رأمسايل متوسط إىل طويل املدى من خالل االستثمار يف األوراق املالية املدرجة يف سوق األسهم السعودية اليت
تتوافق مع ضوابط الشريعة اإلسالمية .إن الصندوق "مفتوح املدة" ،وال يقوم بتوزيع أية أرابح على حاملي الوحدات ،بل
سيعاد استثمار مجيع األرابح احملصلة يف الصندوق مما سينعكس على سعر وحدة الصندوق.
إن عنوان مدير الصندوق هو كما يلي:
فالكم للخدمات املالية
شارع العليا ،ص.ب884 .
الرايض 11421
اململكة العربية السعودية
يتعامل مدير الصندوق مع حاملي الوحدات على أساس أنه وحدة مستقلة وعليه يقوم مدير الصندوق إبعداد قوائم مالية
مستقلة للصندوق.
مت احلصول على ترخيص هيئة السوق املالية لتأسيس الصندوق بتاريخ  12مجادى اآلخر 1428هـ (املوافق  31مارس
 .)200٧بدأ الصندوق نشاطه بتاريخ  8ذو القعدة 1428هـ (املوافق  18نوفمرب .)200٧
خيضع الصندوق ألحكام الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن هيئة السوق املالية بتاريخ  3ذو احلجة 142٧هـ (املوافق
 24ديسمرب  )2006واملع ّدل من قبل جملس هيئة السوق املالية بتاريخ  16شعبان 143٧هـ (املوافق  23مايو )2016
واليت توضح املتطلبات اخلاصة بعمل الصناديق االستثمارية داخل اململكة العربية السعودية.
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أسس االعداد
مت إعداد هذه القوائم املالية األولية املوجزة وفقاً ملعيار احملاسبة الدويل " - 34للتقارير املالية األولية" (املعيار احملاسيب الدويل
رقم  )34املعتمدة يف اململكة العربية السعودية .جيب قراءة هذه القوائم املالية األولية املوجزة مع القوائم املالية السنوية للسنة
املنتهية يف  31ديسمرب .2019
مت إعداد هذه القوائم املالية األولية املوجزة مبوجب مبدأ التكلفة التارخيية واملع ّدل إبعادة تقييم املوجودات املالية ابلقيمة العادلة
من خالل قائمة الدخل.
تتوافق السياسات والتقديرات واالفرتاضات احملاسبية الرئيسية املستخدمة يف إعداد هذه القوائم املالية األولية املوجزة مع تلك
املستخدمة يف إعداد القوائم املالية املراجعة للسنة املنتهية يف  31ديسمرب .2019
ليس للصندوق دورة تشغيلية ميكن تعريفها بوضوح ،ولذلك ال يتم عرض املوجودات واملطلوابت املتداولة وغري املتداولة
بشكل منفصل يف قائمة املركز املايل األولية .وعوضاً عن ذلك ،تعرض املوجودات واملطلوابت حسب ترتيب السيولة.
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صندوق فالكم لألسهم السعودية
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة
لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  30يونيو ( 2020غري مراجعة)
(مجيع املبالغ ابلرايل السعودي ما مل يذكر غري ذلك)
يتطلب إعداد القوائم املالية األولية املوجزة من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافرتاضات تؤثر يف تطبيق السياسات احملاسبية
واملبالغ املشمولة يف التقرير للموجودات واملطلوابت واإليرادات واملصاريف .قد ختتلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.
تتم مراجعة التقديرات واالفرتاضات املتعلقة هبا بشكل مستمر .يتم إثبات مراجعة التقديرات احملاسبية يف السنة اليت يتم
خالهلا مراجعة التقديرات وأتثريها على أية سنوات مستقبلية .مل يتم استخدام أية تقديرات جوهرية أو افرتاضات مؤثرة يف
إعداد هذه القوائم املالية األولية املوجزة.
يتوقع الصندوق استعادة أو تسوية مجيع موجوداته ومطلوابته خالل فرتة  12شهر من اتريخ التقرير.
-3

اعتماد املعايري والتعديالت اجلديدة على املعايري احملاسبية احلالية
املعايري احملاسبية اجلديدة والتعديالت على املعايري احملاسبية احلالية السارية من  1يناير  2020وما بعده ليس هلا أي أتثري
كبري على القوائم املالية األولية املوجزة للصندوق.
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العملة الوظيفية وعملة العرض
تقاس البنود املدرجة ابلقوائم املالية األولية املوجزة بعملة البيئة االقتصادية الرئيسية اليت يعمل هبا الصندوق ("العملة الوظيفية").
يتم عرض القوائم املالية األولية املوجزة ابلرايل السعودي والذي ميثل العملة الوظيفية وعملة العرض للصندوق.
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تقديرات القيمة العادلة
تعتمد القيمة العادلة لألدوات املالية املتداولة يف األسواق النشطة على أسعار السوق املدرجة يف هناية التداول كما يف اتريخ
التقرير .يتم تقييم األدوات اليت مل يتم عليها أي حركة بيع يف يوم التقييم بناءً على أحدث سعر للعرض.
إن السوق النشط هو السوق الذي يتم فيه التعامل مع املوجودات أو املطلوابت حبركة وحجم كافيني لتقدمي معلومات السعر
على أساس مستمر .يفرتض أن تكون القيمة الدفرتية انقصاً خمصص اخنفاض قيمة الذمم املدينة األخرى والقيمة الدفرتية
للذمم الدائنة تقارب قيمها العادلة.
يتكون تسلسل القيمة العادلة من املستوايت التالية:
•
•
•

املستوى األول :هي أسعار معلنة (غري مع ّدلة) يف أسواق نشطة للموجودات أو املطلوابت املماثلة 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.
املستوى الثالث :هي مدخالت غري قابلة للمالحظة للموجودات واملطلوابت.

إن االستثمارات تعتمد على أسعار مدرجة يف أسواق نشطة واليت يتم تصنيفها ضمن املستوى األول ،وتتضمن أدوات
حقوق امللكية املدرجة .ال يقوم الصندوق بتعديل السعر املدرج هلذه األدوات.
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صندوق فالكم لألسهم السعودية
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة
لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  30يونيو ( 2020غري مراجعة)
(مجيع املبالغ ابلرايل السعودي ما مل يذكر غري ذلك)
يتضمن اجلدول التايل حتليل التسلسل اهلرمي للقيمة العادلة ملوجودات ومطلوابت الصندوق (حسب الفئة) املقاسة ابلقيمة
العادلة كما يف  30يونيو  2020و 31ديسمرب :2019
كما يف  30يونيو ( 2020غري مراجعة)
فئة املوجودات
موجودات مالية ابلقيمة العادلة من
خالل قائمة الدخل

املستوى األول

املستوى الثاين

املستوى الثالث

92,419,015

-

-

اجملموع
92,419,015

كما يف  31ديسمرب ( 2019مراجعة)
فئة املوجودات
موجودات مالية ابلقيمة العادلة من
خالل قائمة الدخل
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املستوى األول

املستوى الثاين

املستوى الثالث

125,609,599

-

-

اجملموع
125,609,599

معامالت و أرصدة مع أطراف ذوي عالقة
تعترب األطراف على أهنا ذوي عالقة إذا كان لطرف القدرة على السيطرة على الطرف األخر أو ممارسة نفوذ هام على الطرف
األخر يف اختاذ القرارات املالية والتشغيلية.
ضمن السياق االعتيادي لألعمال ،يقوم الصندوق ابلتعامل مع األطراف ذوي العالقة اليت ختضع بدورها إىل أحكام وشروط
الصندوق الصادرة من هيئة السوق املالية .يتم اعتماد كافة املعامالت مع األطراف ذوي العالقة من قِبل جملس إدارة
الصندوق.
يعترب مدير الصندوق والشركات ذوي العالقة مبدير الصندوق أطرافاً ذوي عالقة ابلصندوق.
مبلغ املعامالت
خالل فرتة الستة املنتهية يف  30يونيو
(غري مراجعة)
أطراف ذوي عالقة
شركة فالكم للخدمات
املالية

طبيعة املعاملة

2020

2019

أتعاب إدارة

1.060.٧٧8

1.011.943

الرصيد اخلتامي
 31ديسمرب
 30يونيو
2019
2020
(مراجعة)
(غري مراجعة)
514.883

552.440

سنواي من قيمة حقوق امللكية للصندوق احملسوبة يف كل يوم تقييم .ابإلضافة
يقوم الصندوق بدفع رسوم إدارية مبعدل ً ٪1.٧5
إىل ذلك ،يقوم مدير الصندوق برد أي نفقات أخرى مدفوعة نيابة عن الصندوق.
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صندوق فالكم لألسهم السعودية
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة
لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  30يونيو ( 2020غري مراجعة)
(مجيع املبالغ ابلرايل السعودي ما مل يذكر غري ذلك)
-٧

أاثر كوفيد 19-على الصندوق
تطورت جائحة كوفيد 19-بسرعة يف عام  ،2020مع عدد كبري من احلاالت .وقد أثرت اإلجراءات اليت اختذهتا احلكومة
الحتواء الفريوس على النشاط االقتصادي .لقد اختذان عدة إجراءات لرصد وختفيف آاثر كوفيد ،19-مثل إجراءات السالمة
والصحة ملوظفينا (مثل التباعد االجتماعي والعمل من املنزل).
نظرا
يف هذه املرحلة ،كان التأثري على أعمالنا ونتائجنا ً
كبريا وبناءً على خربتنا واجتاه السوق ،نتوقع عودة الوضع إىل طبيعتهً .
اخنفاضا يف مؤشر تداول مع تفشي الوابء بسبب عدم اليقني الذي ينطوي عليه األمر
ألننا نعمل يف سوق األسهم ،وجدان
ً
وابلتايل اخنفاض قيمة االستثمار مما أدى إىل خسائر ،على الرغم من حتسن الوضع مع ختفيف قيود اإلغالق من الشهر
يونيو  ،2020لذلك نتوقع أن يتحسن الوضع أكثر .سنواصل اتباع سياسات احلكومة ونصائحها ،وابلتوازي مع ذلك،
سنبذل قصارى جهدان ملواصلة عملياتنا أبفضل وأسلم طريقة ممكنة دون تعريض صحة وسالمة موظفينا للخطر.
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آخر يوم للتقييم
يتم تقييم وحدات الصندوق ،ويتم حساب قيمة حقوق امللكية يف هناية كل يوم عمل (يوم التقييم) .إن آخر يوم تقييم كان
 30يونيو .2020
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املوافقة على القوائم املالية األولية املوجزة
متت املوافقة على القوائم املالية األولية املوجزة من قبل جملس إدارة الصندوق بتاريخ  4حمرم 1442ه (املوافق  23أغسطس
.)2020
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