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( لاير سعودي مدفوع بالكامل، المسماة سابقاً "شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون 15,000,000كي بي إم جي لالستشارات المهنية شركة مهنية مساهمة مقفلة، مسجلة في المملكة العربية السعودية، رأس مالها )  
 محدودة بضمان. جميع الحقوق محفوظة. إنجليزيةشركات كي بي إم جي المستقلة والتابعة لـ كي بي إم جي العالمية المحدودة، شركة قانونيون". و هي عضو غير شريك في الشبكة العالمية ل

تقرير مراجع الحسابات المستقل عن فحص القوائم  
 المالية األولية المختصرة 

للسادة مالكي وحدات صندوق كامكو لألسهم السعودية 

مقدمة  

، المدار من  م2021يونيو    30)"الصندوق"( كما في    لصندوق كامكو لألسهم السعودية لقد فحصنا القوائم المالية األولية المختصرة المرفقة  

 شركة كامكو لالستثمار )"مدير الصندوق"(، المكونة من: قبل 

، 2021يونيو  30قائمة المركز المالي األولية المختصرة كما في  ▪

، م 2021يونيو  30قائمة الدخل الشامل األولية المختصرة عن فترة الستة أشهر المنتهية في  ▪

قائمة التغيرات األولية المختصرة في صافي قيمة الموجودات )حقوق الملكية( العائدة لمالكي الوحدات عن فترة الستة أشهر المنتهية  ▪

 ، م2021يونيو  30في 

 و ،م2021يونيو  30ة األولية المختصرة عن فترة الستة أشهر المنتهية في قائمة التدفقات النقدي  ▪

اإليضاحات للقوائم المالية األولية المختصرة.  ▪

( "التقرير المالي  34إن مدير الصندوق هو المسؤول عن إعداد وعرض هذه القوائم المالية األولية المختصرة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي )

ن هيئة  مصناديق االستثمار الصادرة ل التنفيذية الئحةالاألحكام المعمول بها في  واالمتثال إلىد في المملكة العربية السعودية األولي" المعتم

اداً السوق المالية وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات. ومسؤوليتنا هي إبداء استنتاج عن هذه القوائم المالية األولية المختصرة استن 

 نا.إلى فحص

نطاق الفحص  

( "فحص المعلومات المالية األولية الُمنفذ من قبل مراجع الحسابات المستقل  2410لقد قمنا بالفحص وفقاً للمعيار الدولي الرتباطات الفحص )

بشكل   استفسارات  توجيه  من  األولية  المالية  القوائم  فحص  ويتكون  السعودية.  العربية  المملكة  في  المعتمد  لألشخاص  للمنشأة"،  أساسي 

المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية، وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات فحص أخرى. ويعد الفحص أقل بشكٍل كبير في نطاقه من  

ن  نا من الحصول على  المراجعة التي يتم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وبالتالي فإنه ال يمك ِّ

 تأكيد بأننا سنعلم بجميع األمور الهامة التي يمكن التعرف عليها خالل عملية مراجعة. وعليه، فلن نُبدي رأي مراجعة. 

االستنتاج  

لصندوق  م المرفقة  2021يونيو    30استناداً إلى فحصنا، فلم ينم إلى علمنا شيء يجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية األولية المختصرة كما في  

 ( "التقرير المالي األولي" المعتمد 34غير معدة، من جميع النواحي الجوهرية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم )  كامكو لألسهم السعودية 

 في المملكة العربية السعودية. 

كي بي إم جي لالستشارات المهنية 

ناصر أحمد الشطيري 
 454رقم الترخيص  

هـ 1443 محرم 7الرياض في 
م2021أغسطس  15 : الموافق 



 صندوق كامكو لألسهم السعودية 

 صندوق استثمار مفتوح 

 ُمدار من شركة كامكو لالستثمار  

 قائمة المركز المالي األولية المختصرة )غير مراجعة(

 م 2021يونيو  30كما في 

 )لاير سعودي( 
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 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية المختصرة.  17إلى  1المرفقة من تعتبر اإليضاحات 

 

 

 إيضاحات  

 

 يونيو  30

   م2021

 )غير مراجعة( 

  

ديسمبر   31

   م2020

 )مراجعة( 

 الموجودات 

   

 

 

 132,907,345  145,932,167  9 نقد وما في حكمه 

 549,793,200  678,130,500 8 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 --  8,009,474 10 من وسيط  مستحق

 682,700,545  832,072,141  إجمالي الموجودات 

     

 المطلوبات 

   

  

 512,547  600,695 11 أتعاب إدارة دائنة 

 228,672  212,246  مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى مصروفات 

 741,219  812,941  إجمالي المطلوبات 

     

     (:1صافي الموجودات )حقوق الملكية( العائدة لمالكي الوحدات )إيضاح  

 16,972,116  20,597,808  الفئة أ -

 664,987,210  810,661,392  الفئة ب  -

     

     (: 1)بالعدد( )إيضاح وحدات مصدرة 

 55,839  55,839  الفئة أ -

 2,163,890  2,163,890  الفئة ب  -

     

     (: 1صافي قيمة الموجودات )حقوق الملكية( لكل وحدة )إيضاح  

 303.9482  368.8785  الفئة أ -

 307.3110  374.6315  الفئة ب  -



 صندوق كامكو لألسهم السعودية 

 صندوق استثمار مفتوح 

 ُمدار من شركة كامكو لالستثمار  

 قائمة الدخل الشامل األولية المختصرة )غير مراجعة(

 م 2021يونيو  30المنتهية في لفترة الستة أشهر 

 )لاير سعودي( 

3 

 

  

   يونيو   30لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 م 2020  م 2021 إيضاحات  

     اإليرادات 
     

 (49,914,895)  143,559,241 1- 8 صافي الربح / )الخسارة( من االستثمارات 

 8,687,390  10,829,621  دخل توزيعات أرباح 

 --  11,103  إيرادات أخرى 

 (41,227,505)  154,399,965  )الخسائر(   /اإليرادات إجمالي 

     

     المصروفات 
     

 2,339,601  2,887,333 11 أتعاب إدارة 

 543,298  743,906  معامالتالتكاليف 

 871,067  1,468,852 12 مصروفات أخرى 

 5,100,091  إجمالي المصروفات 
 

3,753,966 

     

 (44,981,471)  149,299,874  )خسارة( الفترة   /  الدخلصافي 

     

 --  --  الدخل الشامل اآلخر للفترة 

     

 (44,981,471)  149,299,874  )الخسارة( الشامل للفترة  /  إجمالي الدخل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية المختصرة.  17إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من  



 صندوق كامكو لألسهم السعودية 

 صندوق استثمار مفتوح 

 ُمدار من شركة كامكو لالستثمار  

 قائمة التدفقات النقدية األولية المختصرة )غير مراجعة(

 م 2021يونيو  30المنتهية في لفترة الستة أشهر 

 )لاير سعودي( 
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 لفترة الستة أشهر   

  يونيو  30المنتهية في 

 م 2020  م 2021 

    األنشطة التشغيلية 

 (44,981,471)  149,299,874 )خسارة( الفترة  /  الدخلصافي 

    

الفترة مع صافي النقد الناتج من  الدخل / )خسارة(تسويات لمطابقة صافي 
    التشغيلية: األنشطة 

 49,914,895  ( 143,559,241) صافي الربح / )الخسارة( من االستثمارات 

 5,740,633  4,933,424 

    التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية: 

 (332,847,797)  ( 417,644,670) شراء استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  

 326,485,080  432,866,611 متحصالت من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 26,810,736  ( 8,009,474) من وسيط  مستحق

 (19,698,391)  --  مستحقات لوسيط 

 ( 435,000)  --  توزيعات أرباح مستحقة 

 ( 2,002,576)  88,148 أتعاب إدارة دائنة 

 (93,306)  ( 16,426) مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

 3,152,170  13,024,822 صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 

    

 --  --  التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 

    

 --  --  التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 
    

 3,152,170  13,024,822 صافي الزيادة في النقد وما في حكمه 

 110,858,618  132,907,345 نقد وما في حكمه في بداية الفترة 
    

 114,010,788  145,932,167 نقد وما في حكمه في نهاية الفترة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية المختصرة.  17إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 



 صندوق كامكو لألسهم السعودية 

 استثمار مفتوح صندوق 

 ُمدار من شركة كامكو لالستثمار  

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

 م 2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )لاير سعودي( 

5 

 

 

  يونيو   30المنتهية في  لفترة الستة أشهر 

 م 2020  م 2021 

    

 625,683,686  681,959,326 صافي قيمة الموجودات )حقوق الملكية( العائدة لمالكي الوحدات في بداية الفترة 
    

 (44,981,471)  149,299,874 )الخسارة( الشامل للفترة   /  إجمالي الدخل

    

م )إيضاح  2021يونيو   30خالل الفترة المنتهية في التغيرات من معامالت الوحدات 

1 :)  

 

 

 --  --  قيمة الوحدات المصدرة 

    

 --  --  م: 2020يناير  8م إلى 2020يناير  1التغيرات من معامالت الوحدات من  

    قيمة الوحدات المصدرة 

    

    م: 2020يونيو  30م إلى 2020يناير  9التغيرات من معامالت الوحدات من  

    قيمة الوحدات المصدرة: 

 --  -- الفئة أ                                                                                                                  -

 --  -- الفئة ب  -
    

 580,702,215  831,259,200 صافي الموجودات )حقوق الملكية( العائدة لمالكي الوحدات في نهاية الفترة  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية المختصرة.  17إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 



 كامكو لألسهم السعودية  صندوق  

 صندوق استثمار مفتوح 

 ُمدار من شركة كامكو لالستثمار  

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

 م 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )لاير سعودي( 
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 )بالعدد(: معامالت الوحدات 

 

 يونيو:  30فيما يلي ملخصا لمعامالت الوحدات لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

 الوحدات    م 2021يونيو  30

    

 55,839   الفئة أ  -الوحدات في بداية الفترة 

  
 

 
 --   الوحدات المصدرة وصافي التغيرات من معامالت الوحدات 

    

 55,839   الفئة أ  -م 2021يونيو    30الوحدات كما في  

    

 2,163,890   الفئة ب  -الوحدات في بداية الفترة 

  
 

 
 --   الوحدات المصدرة وصافي التغيرات من معامالت الوحدات 

    

 2,163,890   الفئة ب  -م 2021يونيو    30الوحدات كما في  

 

    م 2020يونيو  30

 2,226,531   الوحدات في بداية الفترة  

  
 

 
م. 2020يناير  8م إلى 2020يناير  1الوحدات المصدرة وصافي التغيرات من معامالت الوحدات من    -- 

    

  م 2020يناير  8في  كما الوحدات

   

2,226,531 

    

 62,641   ( 1الفئة أ )إيضاح  - م 2020يناير  9الوحدات المحولة في 

    
  30م إلى 2020يناير  9الوحدات المصدرة وصافي التغيرات من معامالت الوحدات من 

  الفئة أ - م 2020يونيو 

 

-- 

    

 62,641   الفئة أ  - م 2020يونيو  30الوحدات كما في 

    

 2,163,890   ( 1الفئة ب )إيضاح  - م 2020يناير  9الوحدات المحولة في 

    
  30م إلى 2020يناير  9وصافي التغيرات من معامالت الوحدات من الوحدات المصدرة  

  الفئة ب - م 2020يونيو 

 

 -- 

    

 2,163,890   الفئة ب  - م 2020يونيو  30الوحدات كما في 

 

 

 

 

 

 

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية المختصرة.  17إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 



 صندوق كامكو لألسهم السعودية 

 صندوق استثمار مفتوح 

 ُمدار من شركة كامكو لالستثمار  

 المختصرة إيضاحات حول القوائم المالية األولية 

 م 2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )لاير سعودي( 

 

7 

 معلومات حول الشركة . 1
 

صندوق كامكو لألسهم السعودية )"الصندوق"( هو صندوق استثمار مفتوح بالريال السعودي أنشئ بموجب اتفاقية بين شركة 

المال  كامكو لالستثمار)"مدير الصندوق"( والمستثمرين في الصندوق )مالكي الوحدات(. يهدف الصندوق لتحقيق تنمية رأس  

 على المدى الطويل من خالل االستثمار في أسهم الشركات المدرجة في سوق األسهم السعودي. 

 

م( بموجب موافقة هيئة السوق المالية )"الهيئة"(  2008نوفمبر    19هـ )الموافق  1429ذو القعدة    21تأسس الصندوق بتاريخ  

ديسمبر    29بتاريخ    T.N.264المالية رداً على الخطاب رقم    م. وفقاً العتماد هيئة السوق2009يناير    28وبدأ نشاطه بتاريخ  

م تم تحويل الوحدات القائمة في الصندوق إلى فئتين مختلفتين، أي "وحدة من الفئة أ" ووحدة من الفئة ب" كما هو مبين  2019

 م. 2020يناير  9أدناه. كان هذ التحويل سارياً اعتباراً من 

 

مليون لاير سعودي )كما في    17,170,503المستثمرين التي تبلغ قيمتها السوقية اإلجمالية أكثر من  تم تحويل وحدات   ▪

 لاير سعودي.  274.1097تاريخ السريان( إلى الفئة " أ " بصافي قيمة اسمية لكل وحدة يبلغ 

يون لاير سعودي )كما في  مل  593,143,140تم تحويل وحدات المستثمرين التي تبلغ قيمتها السوقية اإلجمالية أكثر من   ▪

 لاير سعودي. 274.1097تاريخ السريان( إلى الفئة " ب " بصافي قيمة اسمية لكل وحدة يبلغ 

 

م، 2010كأمين حفظ وإداري ومسجل. وخالل  المحدودة   لألوراق المالية قام الصندوق بتعيين شركة إتش إس بي سي العربية

قام الصندوق بتحويل مسؤولية المسجل واإلداري إلى مدير الصندوق. ولكن استمرت شركة إتش إس بي سي لألوراق المالية  

 في العمل كأمين حفظ للصندوق. يتم سداد األتعاب ذات الصلة بواسطة الصندوق.  

 

يعتبر مدير الصندوق أن الصندوق وحدة محاسبية مستقلة. وبناًء على ذلك، يقوم مدير  وفيما يتعلق بالتعامل مع حاملي الوحدات،  

 الصندوق بإعداد قوائم مالية أولية مختصرة منفصلة للصندوق.  

 

 اللوائح النظامية  . 2
 

)الموافق    هـ1427ذو الحجة    3يخضع الصندوق لالئحة صناديق االستثمار )"الالئحة"( الصادرة عن هيئة السوق المالية بتاريخ  

م(  2021مارس    1هـ )الموافق  1442رجب    17م( والتي تم تعديلها بواسطة هيئة السوق المالية بتاريخ  2006ديسمبر    24

والتي تنص على المتطلبات التي يتعين على جميع الصناديق في المملكة العربية السعودية اتباعها. أصبحت الالئحة المعدلة  

 م(.2021مايو  1)الموافق هـ   1442رمضان  19سارية بتاريخ 

 

 استرداد الوحدات / اشتراك . 3
  

م )كل منهما "يوم   12:00يومي األحد والثالثاء الساعة    مستقطع فيالسترداد الوحدات مع وقت    /  الصندوق مفتوح الشتراك 

واألربعاء. يتم تحديد قيمة  تداول"(. يتم نشر قيمة صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات لمحفظة الصندوق يومي االثنين  

استرداد الوحدات بتقسيم صافي قيمة الموجودات العائدة   / صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات للصندوق بغرض اشتراك

لمالكي وحدات الصندوق )القيمة العادلة لموجودات الصندوق بعد خصم المطلوبات( على إجمالي عدد الوحدات القائمة للصندوق  

 التداول. في يوم 
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 األساس المحاسبي . 4
 

 بيان االلتزام   ( أ

 

الدولي   لمعيار المحاسبة  المالية األولية المختصرة وفقاً  القوائم  المالي األولي" المعتمد في المملكة   34تم إعداد هذه  "التقرير 

المالية وشروط وأحكام  العربية السعودية ولتتماشى مع األحكام المطبقة لالئحة صناديق االستثمار الصادرة من   هيئة السوق 

 الصندوق ومذكرة المعلومات. 

 

 أسس القياس   ( ب

 

  تم إعداد هذه القوائم المالية األولية المختصرة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء قياس االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل

النتائج األولية للصندوق  الربح أو الخسارة، وباستخدام مبدأ االستحقاق كأساس في المحاس بة ومبدأ االستمرارية. قد ال تكون 

 مؤشًرا للنتائج السنوية للعمليات.

 

 العرض والنشاط  عملة . 5

 

 يتم عرض هذه القوائم المالية األولية المختصرة بالريال السعودي الذي يمثل عملة النشاط للصندوق. 

 

 األحكام والتقديرات   استخدام . 6

 

إعداد هذه القوائم المالية باستخدام األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر في تطبيق السياسات وعلى  قامت اإلدارة عند  

 المبالغ المبينة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. 

 

أسا على  بها  المتعلقة  واالفتراضات  التقديرات  مراجعة  بصورة  تتم  الهامة  واالفتراضات  التقديرات  مراجعة  يتم  مستمر.  س 

بالصندوق   الخاصة  المحاسبية  السياسات  تطبيق  عند  باستخدامها  الصندوق  مدير  قام  التي  الهامة  االفتراضات  إن  مستمرة. 

  31لسنوية للسنة المنتهية في  والمصادر الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات تتماشى مع تلك المستخدمة عند إعداد القوائم المالية ا

 م.   2020ديسمبر 

 

 السياسات المحاسبية الهامة .7
 

تتماشى السياسات المحاسبية الهامة المطبقة عند إعداد هذه القوائم المالية األولية المختصرة مع تلك المستخدمة عند إعداد القوائم 

 م.   2020ديسمبر  31المالية السنوية للسنة المنتهية في 

 

المعايير    (أ الجديدة وتفسيرات لجنة تفسيرات  المالي  للتقرير  الدولية  المالي والتعديالت عليها، المطبقة  المعايير  للتقرير  الدولية 
 بواسطة الصندوق 

إن المعايير الجديدة والتعديالت والتغييرات على المعايير الحالية التي صدرت عن مجلس معايير المحاسبة الدولية سارية المفعول  

 ك: م وعليه تم تطبيقها بواسطة الصندوق، حيثما ينطبق ذل2021يناير  1اعتباراً من 

 

يان البالمعيار/ التعديالت 
  

 19- امتيازات اإليجار المتعلقة بكوفيد 16تعديل على المعيار الدولي للتقرير المالي 

،  39، ومعيار المحاسبة الدولي  9تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  

  7، والمعيار الدولي للتقرير المالي 4والمعيار الدولي للتقرير المالي 

 

 تصحيح المؤشر المرجعي لمعدل الفائدة 

 

أي تأثر جوهري على هذه القوائم المالية األولية  إن تطبيق المعايير المعدلة والتفسيرات الواجب تطبيقها على الصندوق لم يكن لها  

 المختصرة. 
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 السياسات المحاسبية الهامة )يتبع( .7
 

 المعايير الصادرة ولكنها غير سارية المفعول بعدب(      

 

المختصرة للصندوق.  فيما يلي المعايير الصادرة ولكنها غير سارية المفعول بعد وذلك حتى تاريخ إصدار القوائم المالية األولية 

 ويعتزم الصندوق تطبيق هذه المعايير عندما تصبح سارية المفعول. 

 
 

 التفسير  المعيار /
 
 

 البيان 

يسري مفعولها اعتباراً  
من الفترات التي تبدأ في  

 التالي  بعد التاريخأو 

   
 م 2022يناير  1 عقود متوقع خسارتها: تكلفة إتمام عقد 37تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

، 1تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 
، المعيار الدولي 9والمعيار الدولي للتقرير المالي 

 41، ومعيار المحاسبة الدولي 16للتقرير المالي 
تحسينات سنوية على المعايير الدولية للتقرير 

 م 2022يناير  1 المالي
المتحصالت   16تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  والمعدات:  واآلالت  الممتلكات 

 م 2022يناير  1 قبل االستخدام المقصود 
 م 2022يناير  1 الَمراجع حول إطار المفاهيم 3تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي 

 م 2023يناير  1 تصنيف المطلوبات كمتداولة وغير متداولة  1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 
 م 2023يناير  1 عقود التأمين  17المعيار الدولي للتقرير المالي 

 م 2023يناير  1 تعريف التقديرات المحاسبية  8تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 
  وقائمة  1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 
 م 2023يناير  1 المحاسبية اإلفصاح عن السياسات  2ممارسة المعيار الدولي للتقرير المالي 

 

 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  استثمارات  . 8

 

    يونيو 30 

 م 2021

 )غير مراجعة( 

ديسمبر   31
   م2020

 )مراجعة( 
   

 549,793,200 678,130,500 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة    
 

 يونيو:   30فيما يلي بيان بتفاصيل صافي الربح / )الخسارة( من االستثمارات لفترة الستة أشهر المنتهية في    1- 8
 

 م 2021  

 

 م 2020
 

 (26,481,696) 50,979,225 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  استثماراتالربح / )الخسارة( المحققة من 

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  استثماراتالربح / الخسارة غير المحققة من 

 (23,433,199) 92,580,016 الخسارة 
 143,559,241 (49,914,895) 
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 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة )يتبع(  استثمارات . 8
 

الخسارة هي استثمارات في أسهم حقوق الملكية المقتناة بغرض المتاجرة والمدرجة  الستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  ا      2- 8

 في سوق األسهم السعودية )"تداول"(. فيما يلي تعرضات القطاعات أدناه كما في تاريخ التقرير:

 

 م: 2021يونيو  30

 نسبة القيمة
 القيمة العادلة  العادلة 

 

 التكلفة

الربح /  
  غير  )الخسارة(

 المحققة 

       القطاعات
     

   43,030,344    188,321,656    231,352,000  34.12 البنوك والخدمات المالية 

   13,186,449    70,065,551    83,252,000  12.28 الصناعات البتروكيماوية 

   3,511,379    100,921,621    104,433,000  15.40 طاقة ومرافق خدمية 

   5,362,405    72,501,095    77,863,500  11.48 أفراد  

   7,440,000    45,200,000    52,640,000  7.76 االتصاالت وتقنية المعلومات 

   5,745,538    44,190,462    49,936,000  7.36 التطوير العقاري 

   7,890,966    26,347,034    34,238,000  5.05 معدات وخدمات الرعاية الصحية 

   6,412,935    38,003,065    44,416,000  6.55 االستثمار الصناعي

 92,580,016 585,550,484 678,130,500 ٪ 100 اإلجمالي 

 

نسبة القيمة  م: 2020ديسمبر  31
 القيمة العادلة  العادلة 

 

 التكلفة

الربح / )الخسارة(  
 غير المحققة

       القطاعات
     

 11,334,247 197,903,453 209,237,700 38.06 البنوك والخدمات المالية 

 4,450,731 88,089,269 92,540,000 16.83 طاقة ومرافق خدمية 

 11,691,468 51,482,032 63,173,500 11.49 الصناعات البتروكيماوية 

 6,553,144 67,577,856 74,131,000 13.48 أفراد 

 3,658,233 39,801,767 43,460,000 7.90 االتصاالت وتقنية المعلومات 

 ( 833,250) 29,159,250 28,326,000 5.15 التطوير العقاري 

 7,638,982 19,961,018 27,600,000 5.02 معدات وخدمات الرعاية الصحية 

 3,416,486 7,908,514 11,325,000 2.06 االستثمار الصناعي

 47,910,041 501,883,159 549,793,200 ٪ 100 اإلجمالي 

 

 النقد وما في حكمه.       9
 

 

 

 إيضاحات 

 

 

  يونيو 30 

 م 2021

 )غير مراجعة( 

ديسمبر   31 

 م 2020

 )مراجعة( 

        

 132,907,345  145,932,167    1- 9 نقد في حساب التداول 

 

االحتفاظ بالنقد في حساب العميل لدى بنك  يتم االحتفاظ بهذا الرصيد لدى أمين الحفظ ويستخدم إلجراء معامالت استثمارية. يتم   1- 9

 محلي ذو تصنيف ائتماني لدرجة االستثمار.

 

 

  مستحق من وسيط . 10
 

 يمثل هذا البند ذمم مدينة مستحقة من الوسيط عن معامالت بيع تم تنفيذها مباشرةً قبل نهاية الفترة. 
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 المعامالت مع األطراف ذات العالقة .11
 

العالقة بالصندوق على مدير الصندوق والشركة األم لمدير الصندوق ومجلس إدارة الصندوق. يتعامل  تشتمل األطراف ذات  

 (.1الصندوق خالل السياق االعتيادي ألنشطته مع مدير الصندوق )إيضاح  

 

 أتعاب اإلدارة 

 

٪ من قيمة صافي  1.75م اعتاد الصندوق على دفع أتعاب إدارة لمدير الصندوق يتم احتسابها بمعدل سنوي  2020يناير    8حتى  

 الموجودات )حقوق الملكية( المستحقة على أساس يومي.  

 

ة لمدير الصندوق  (، يقوم الصندوق بدفع أتعاب إدار 1م، بعد تحويل الوحدات إلى الفئة أ والفئة ب )إيضاح  2020يناير    9من  

من قيمة صافي الموجودات    ٪0.75من قيمة صافي الموجودات )حقوق الملكية( للفئة أ و    ٪1.75يتم احتسابها بمعدل سنوي  

 )حقوق الملكية( للفئة ب وتستحق تلك األتعاب على أساس يومي.  

 

 الرسوم اإلدارية 

 

٪ من قيمة صافي الموجودات  0.13احتسابها بمعدل سنوي    كما تقوم إدارة الصندوق بدفع رسوم إدارية لمدير الصندوق يتم

 )حقوق الملكية( المستحقة على أساس يومي.  

 

يونيو كما    30إضافة للمعامالت المفصح عنها في القوائم المالية، فإن المعامالت مع األطراف ذات العالقة للفترة المنتهية في  

 يلي:

 م 2020  م 2021 طبيعة المعامالت  الطرف ذو العالقة 

     

 2,339,601  2,887,333 أتعاب اإلدارة باستثناء ضريبة القيمة المضافة  مدير الصندوق 

الرسوم اإلدارية باستثناء ضريبة القيمة  

 368,755  484,443 المضافة 

 مجلس إدارة الصندوق  
 9,945  9,918 أتعاب اجتماعات

 

 فيما يلي األرصدة القائمة مع األطراف ذات العالقة كما في تاريخ التقرير:          

 طبيعة المعامالت  الطرف ذو العالقة 

يونيو   30

   م 2021

 )غير مراجعة( 

 ديسمبر  31 

م   2020

 )مراجعة( 

     

 512,547  600,695 أتعاب إدارة دائنة  مدير الصندوق  

 85,936  100,793 إدارية دائنة  رسوم

 10,000  9,918 أتعاب اجتماعات دائنة مجلس إدارة الصندوق  
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 المعامالت مع األطراف ذات العالقة )يتبع(   . 11
 

 يتضمن حساب مالكي الوحدات كما في تاريخ التقرير ما يلي:

 الوحدات المحتفظ بها بواسطة: 

 يونيو   30

 م  2021

 )غير مراجعة( 

 ديسمبر  31 

  م2020

 )مراجعة( 

    

    مدير الصندوق  

 45,908  45,908 الفئة أ  -

 --  --  الفئة ب   - 

    

    شركة كامكو لالستثمار الكويت *   - الشركة األم لمدير الصندوق 

 5,077  5,077 الفئة أ  -

 2,163,890  2,163,890 الفئة ب   -

    

    عضو مجلس إدارة الصندوق  

    

 4,854  4,854 الفئة أ  -

 --  --  الفئة ب   -

    

 * تمت هذه االستثمارات بواسطة الشركة األم لمدير الصندوق نيابة عن العمالء.

 

 المصروفات األخرى   .12
 لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 

 يونيو  30

 م 2021 

 يونيو  30 

 م 2020 

 368,755  484,443 ( 11)إيضاح رسوم إدارية 

 297,162  361,685 ( 1- 12أتعاب حفظ )إيضاح 

 205,150  622,723 ( 2- 12أخرى )إيضاح 

 1,468,851  871,067 

  

يدفع الصندوق أتعاب حفظ ألمين الصندوق بمعدل ثابت يستحق على قيمة محفظة الصندوق وتستحق على أساس يومي، وتدفع    12-1

  ٪ 0.13شهري ويخضع للحد األدنى لألتعاب الشهرية ذات الصلة. هذا، وقد تم تعديل المعدل السنوي خالل الفترة من  على أساس  

 . ٪0.08إلى 

 

بمبلغ     12-2 والمصروفات  الرسوم  على  المضافة  القيمة  ذلك ضريبة  )  566,441يشمل  سعودي  لاير   152,237م:  2020لاير 

 سعودي(. 

 

 

 قياس القيمة العادلة  .13
 

القيمة العادلة هي القيمة الذي سيتم استالمها مقابل بيع اصل ما أو دفعها مقابل تحويل التزام ما بموجب معاملة منتظمة تتم بين  

المشاركين في السوق بتاريخ القياس. يستند قياس القيمة العادلة إلى افتراض حدوث معاملة بيع األصل أو نقل االلتزام في إحدى  

  الحاالت التالية: 

 

      في السوق الرئيسية للموجودات أو المطلوبات، أو  - 

 في حالة عدم وجود السوق الرئيسية، في أكثر األسواق فائدة للموجودات أو المطلوبات  - 
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 قياس القيمة العادلة )يتبع(  . 13
 

األداة، عند توفرها.  يتم اعتبار السوق  يقوم الصندوق بقياس القيمة العادلة لألداة باستخدام السعر المتداول في السوق النشطة لتلك  

على أنها سوق نشطة إذا كانت معامالت الموجودات أو المطلوبات تتم بتكرر وحجم كافِّ لتقديم معلومات عن األسعار على 

أساس مستمر. يقيس الصندوق األدوات المدرجة في سوق نشطة وفقاً لسعر اإلغالق الرسمي في البورصة ذات الصلة التي يتم 

 داول األداة فيها.ت 

 

في حالة عدم وجود سوق نشطة، يستخدم الصندوق أساليب تقييم بحيث يتم تحقيق أقصى استخدام للمدخالت القابلة للمالحظة  

يأخذها  التي  العوامل  جميع  يتضمن  المختار  التقييم  أسلوب  إن  للمالحظة.  القابلة  غير  المدخالت  استخدام  وتقليل  الصلة  ذات 

 وق في الحسبان عند تسعير العملية. المشاركون في الس

 

التقرير التي حدث خاللها   فترة  نهاية  العادلة كما في  للقيمة  الهرمي  التسلسل  بين مستويات  التحويالت  بإثبات  الصندوق  يقوم 

 التغيير.  

 

 نماذج التقييم 

يتم الحصول عليها مباشرة من أسعار  تستند القيمة العادلة لألدوات المالية التي يتم تداولها في سوق نشطة على األسعار التي  

الصرف التي يتم من خاللها تداول األدوات أو من خالل وسيط يقدم األسعار المتداولة غير المعدلة من سوق نشط ألدوات مماثلة.  

 يقوم الصندوق بتحديد القيم العادلة لكافة األدوات المالية األخرى باستخدام طرق تقييم أخرى. 

 

لمالية التي من النادر تداولها وذات شفافية أسعار ضئيلة، فإن القيمة العادلة تكون أقل موضوعية وتتطلب  وبالنسبة لألدوات ا

درجات متفاوتة من األحكام بناًء على السيولة وعدم التأكد من عوامل السوق وافتراضات التسعير والمخاطر األخرى التي تؤثر  

 على أداة معينة.

 

باستخدام التسلسل الهرمي للقيمة العادلة أدناه والذي يعكس أهمية المدخالت المستخدمة في إجراء  يقيس الصندوق القيم العادلة  

 القياس.

 

 : مدخالت متداولة )غير المعدلة( في أسواق نشطة لألدوات المماثلة.1المستوى 

 

مالحظتها بصورة مباشرة )األسعار( أو  والتي يمكن    1: مدخالت بخالف األسعار المتداولة المدرجة في المستوى  2المستوى  

مشتقة من األسعار(. تشتمل هذه الفئة على أدوات مقيمة باستخدام: أسعار السوق المتداولة في األسواق  أي  بصورة غير مباشرة )

أقل من نشطة،  النشطة ألدوات مماثلة، أو األسعار المتداولة ألدوات مماثلة أو متشابهة في األسواق التي يتم اعتبارها على أنها  

 أو طرق تقييم أخرى التي يمكن مالحظة جميع مدخالتها الهامة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من البيانات السوقية. 

 

: مدخالت غير قابلة للمالحظة. تتضمن هذه الفئة كافة األدوات ذات طرق التقييم التي تشتمل على مدخالت ال تستند 3المستوى 

ة وحيث يكون للمدخالت غير القابلة للمالحظة تأثير هام على تقييم األداة. تتضمن هذه الفئة أدوات تم  على بيانات قابلة للمالحظ

لتعكس   الهامة  للمالحظة  قابلة  غير  افتراضات  أو  تعديالت  تتطلب  والتي  مماثلة  ألدوات  المتداولة  األسعار  على  بناًء  تقييمها 

 الفروقات بين األدوات. 

 

بالقدر الذي يتم فيه تداول   ت األسهم التي يتم تداولها في سوق مالي معتمد بآخر أسعارها المسجلة.يقوم الصندوق بتقييم سندا

من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة؛ وبالتالي   1سندات األسهم بنشاط وعدم تطبيق تعديالت التقييم، يتم تصنيفها ضمن المستوى  

للتسلسل الهرمي للقيمة العادلة. يتم تقييم سندات    1بناًء على المستوى    تم تصنيف موجودات الصندوق المسجلة بالقيمة العادلة

 القياس(.   -   1األسهم المدرجة باستخدام األسعار المتداولة في سوق نشطة ألداة مماثلة )المستوى 
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 القيم الدفترية والقيمة العادلة 

يحلل الجدول التالي األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة في تاريخ التقرير حسب المستوى في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة  

 الذي يتم فيه تصنيف قياس القيمة العادلة. تستند المبالغ على القيم المعترف بها في قائمة المركز المالي.  

 

العادلة، قام الصندوق بتحديد فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر  ألغراض إفصاحات القيمة  

الدفترية والقيم  القيمة  التالي  العادة كما هو موضح أعاله. يظهر الجدول  للقيمة  التسلسل الهرمي  األصل أو االلتزام ومستوى 

تدرج للقيمة العادلة لألدوات المالية: وال تتضمن معلومات القيمة  العادلة لألدوات المالية بما في ذلك مستوياتهم في النظام الم

العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التي ال يتم قياسها بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة الدفترية تقارب القيمة العادلة بصورة  

 معقولة: 

 

 م 2021يونيو  30

 )غير مراجعة( 

  -------------- القيمة العادلة----------------    
الموجودات المالية  

 اإلجمالي  3المستوى  2المستوى  1المستوى  القيمة الدفترية  بالقيمة العادلة 

       
استثمارات مدرجة بالقيمة 

العادلة من خالل الربح أو  

 678,130,500 --  --  678,130,500  678,130,500 الخسارة 

       

 

 م 2020ديسمبر  31

 )مراجعة( 

  ---------------القيمة العادلة ----------------    
 الموجودات المالية  

 اإلجمالي  3المستوى  2المستوى  1المستوى  الدفترية القيمة  القيمة العادلةب 

       
استثمارات مدرجة بالقيمة 

العادلة من خالل الربح أو  

 549,793,200 -- -- 549,793,200  549,793,200 الخسارة 

         
 

 لم يكن هناك أي تحويالت داخل المستوى خالل الفترة. 
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( يمثل جائحة نظراً النتشاره السريع في 19- م أن تفشي فيروس كورونا )كوفيد2020أعلنت منظمة الصحة العالمية خالل مارس  

جميع أنحاء العالم. وقد أثر تفشي هذا الفيروس كذلك على منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك المملكة العربية السعودية.  

أ جميع  في  الحكومات  وجه  اتخذت  على  السعودية  العربية  المملكة  نفذت  حيث  الفيروس.  انتشار  الحتواء  خطوات  العالم  نحاء 

الخصوص إغالقاً للحدود، وأصدرت توجيهات من أجل التباعد االجتماعي وفرضت إغالقاً وحظراً للتجول على مستوى الدولة  

 لفترات زمنية محددة.  

  

الي ونتج عنها تقلبات في صافي قيمة موجودات صناديق االستثمار والتي قد تستمر  أثرت هذه األحداث بشكل كبير على السوق الم 

في التأثير على أرباح الصندوق وتدفقاته النقدية. يواصل مدير الصندوق تقييم الوضع الحالي من خالل مراجعة استراتيجية االستثمار 

 على عمليات الصندوق وأدائه المالي.  19- ي جائحة كوفيدلديه وممارسات إدارة المخاطر األخرى من أجل إدارة مدى تأثير تفش
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 صندوق استثمار مفتوح 
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يتم تقييم وحدات الصندوق يومي األحد والثالثاء ويتم اإلعالن عن سعر الوحدة في يوم العمل التالي.  آخر يوم تقييم لغرض 

 م(.2020يونيو  30م: 2020م )2021يونيو  30إعداد هذه القوائم المالية كان 

 

 أرقام المقارنة .16
 

تم خالل الفترة الحالية إعادة تصنيف تكلفة المعاملة على االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة من "صافي   

من االستثمارات" إلى "تكلفة المعاملة" لتتماشى مع طريقة العرض األفضل. وقد تم اإلفصاح عن تأثير إعادة التصنيف   الخسارة

 كما يلي:  ولية المختصرةاأل على قائمة الدخل الشامل

 

  ً  كما تم إدراجه سابقا

 

 إعادة التصنيف 

مبالغ مدرجة بعد   

 إعادة التصنيف 
      

      م 2020يونيو  30

 ( 49,914,895)  543,298  ( 50,458,193) صافي الخسارة من االستثمارات 

 ( 543,298)  ( 543,298)  --  تكاليف معامالت

 

، فإن إعادة التصنيف المذكورة أعاله لم يكن األولية المختصرة إعادة تصنيف المبالغ ضمن قائمة الدخل الشاملونظراً ألنه قد تم   

العائدة إلى )حقوق الملكية(  وقوائم التغيرات في صافي الموجودات  األولية المختصرة  لها أي تأثير على قائمة المركز المالي  

 األولية المختصرة.  والتدفقات النقديةاألولية المختصرة  مالكي الوحدات 
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