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   ا�ستثمار�صندوق �معلوماتأ)�

  ا�ستثمار صندوق  اسم -1

  الب��وكيماويات�لقطاع�ا�تداول �فالكم�صندوق 

 FALCOM Petrochemical ETF 

  وممارساته ا�ستثمار وسياسات اهداف -2

�قطاع�شركات�أسهم�من�لسلة�النشطة�غ�q �ا?دارة�خ6ل�من�الطويل�ا�دى�ع4ى�رأسمالية�ومكاسب�نمو �لتحقيق�الصندوق �يسjى

  .�وا�صاريف�الرسوم�قبل�ا�ؤشر �أداء�يماثل�أداء�مستوى �تحقيق�بغرض�السعودي�السوق �wي�ا�درجة�الب��وكيماويات

)�آي�بي�اس�إف(�الب��وكيماويات�لقطاع�فالكم�مؤشر �محفظة�مكونات�wي�با?ستثمار �النشطة�غ�q �ا�دارة�أسلوب�الصندوق �يتبع

�مع�ا�توافقة�الب��وكيماويات�قطاع�شركات�أسهم�wي�أصوله�من%��95ا�قل�ع4ى�الصندوق �يستثمر حيث�).�القياس�مؤشر (

  .���السعودية�العربية�ا�ملكة�wي�تداول �سوق �wي�وا�تداولة�ا�درجة�الشرعية�الضوابط

�دفاعية�استثمارات�wي�مؤقت�بشكل�للدخول �يسjى�و? �ا�خرى �ا?ستثمارية�الصناديق�مثل�ا�ؤشر �أداء�لتجاوز �الصندوق �يسjى�? 

�الصندوق �مدير �يقوم.ا?رشادي�ا�ؤشر �أداء�ومطابقة��حاكاة�الصندوق �ويسjى�فيه�ا�بالغ�التقويم�حالة�wي�أو �السوق �انخفاض�عند

�ا�دى�ع4ى�الرأسمالية�وا�كاسب�النمو �لتحقيق�الصندوق �أهداف�أن�من�للتأكد�ا�ؤشر �بتقويم�ا�قل�ع4ى�سنوي �أساس�ع4ى

�من�التأكد�بغرض)�ا�قل�ع4ى�سنة�ربع�كل(�دوري�بشكل�التوازن �اعادة�عمليات�تتم.�مناسب�بشكل�تتحقق�أن�يمكن�الطويل

  .الصندوق �ع4ى�أخرى �ال��امات�وأي�ا�صاريف�الصندوق��واجهة�wي�كاٍف �نقد�وتوفر �ا�ؤشر �أداء�مطابقة

�الدخل�عوامل�ا?عتبار �wي�ا�خذ�مع%��1أق�`��بحد�ا�ؤشر �بأداء�مقارنة�انحراف�هامش�ع4ى�للمحافظة�الصندوق �مدير �يسjى

�للمؤشر �اليومي�العائد�مستوى �بqن�سنوي �أساس�ع4ى��0.99قدره�ارتباط�معامل�لتحقيق�الصندوق �يسjى.وا�صاريف�والرسوم

  .��للصندوق �اليومي�والعائد�ا?رشادي

  وا?رباح الدخل توزيع سياسة -3

�ع4ى�دورية�توزيعات�الصندوق �يجري �? .�عام�بشكل�الصندوق �wي�الصندوق �بواسطة�ا�ستلمة�بالتوزيعات�ا?حتفاظ�يتم - 

  .�ا�صول �قيمة�صاwي�ع4ى�التوزيعات�من�للصندوق �متوفرة�مبالغ�أي�وتنعكس�الوحدات�حام4ي

 �كان�حيثما�السيولة�فائض�استثمار �إعادة�الصندوق ��دير �يجوز  - 
ً
�تحقيق�بغرض�القائمة�ا�حفظة�أسهم�wي�بالشراء�م6ئما

  .ا�ؤشر�محفظة�مع�التطابق

 �الصندوق �يجري �أن�يجوز �ذلك،�ومع - 
ً
 �الوحدات�لحام4ي�توزيعات�شكل�wي�الفائض�توزيع�إدارته�مجلس�لتقدير �وفقا

ً
�وفقا

  .����الصندوق �ادارة�مجلس�?عتماد�تخضع�القبيل�هذا�من�توزيعات�أي.�الصندوق �أهداف�اطار �wي�الصندوق �مدير �لتقدير 

 

 ا�وقع زيارة عند مباشرة علJKا الحصول  يمكن كما.  مقابل وبدون  الطلب عند متاحة الصندوق  تقارير بأن التنبيه نود -4

 . WWW.Falcom.com.sa  للشركة ا�لكOPوني
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   الصندوق  أداء)  ب

  جدول�مقارنة�� - 1

  

  سجل�ا?داء - 2

العائد�اZجماYيأ)�  
�ا�تداول �فالكم�صندوق 

البOPوكيماويات�لقطاع  

  %11.05  سنة�واحدة�تراكمي�:

  %50.39 ث6ث�سنوات

  %4.78- خمس�سنوات

  %52.89 منذ�إنشاء�الصندوق 

  - م2007لعام��:سنوي 

  - م2008لعام�

  - م2009لعام�

  %26.42 م2010لعام�

  %2.54- م2011لعام�

  %1.74- م2012لعام�

  %32.62 م2013لعام�

  %18.93- م2014لعام�

  %21.90- م2015لعام�

  %27.00 م2016لعام�

 %6.63  م2017لعام�

 %11.05  م2018لعام�

  

  العام�خdل�الصندوق �تحملها�ال�abوا?تعاب�والعمو�ت�الخدمات�مقابلج)�

  خdل�العام�ال�abتحملها�الصندوق�الرسوم�وا�صاريف�الفعلية�
  ا�بلغ�

  ) السعودي بالريال( 

  49,891.76  وأخرى �ا�دارة�رسوم

  51,488.76  أخرى �مصاريف

  101,380.52  ?جما§يا

  %1.00  نسبة�ا�صاريف�إ§ى�متوسط�قيمة�أصول�الصندوق�

  .تخفيضها أو رسوم أي من ا�عفاء الصندوق  مدير فª©ا قرر  العام�خ6ل�ظروف أي هنالك يكن لم - 

 j 31ي كما

Okديسم 

 أصول  قيمة صاjي

 الصندوق 

) السعودي بالريال(   

وحدة لكل الصندوق  أصول  قيمة صاjي  

) السعودي بالريال(   

 عدد

 الوحدات

 jي ا�صدرة

الفOPة Jnاية  

 ا?رباح قيمة

وحدة لكل ا�وزعة  نسبة 

 Jnاية ا�صروفات

 الفOPة

 خdل قيمة أعpى

 السنة

 خdل قيمة أقل

 السنة
 الصاjي اZجماYي

2015  6,099,625  20.3321 31.9274 20.2518  300,000   N/A   N/A  1% 

2016  7,746,750  25.8225 26.3898 16.1600  300,000   N/A   N/A  1% 

2017 

 

8,260,603.00 27.5353 27.5353 25.2649 300,000 N/A N/A 1% 

2018 

 

9,173,509  30.5784  34.43800  27.35790  300,000 N/A N/A 1% 
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  .الصندوق �وأحكام�شروط�jي�موضح�هو �كما�متسق�بشكلالصندوق��أداء�بيانات��حساب�قواعد�الصندوق �مدير �يتبع)�د

  الفOPة خdل الجوهرية التغ'Oات -3

 لم�يقم�مدير�الصندوق�بإحداث�أي�تغي�qات�جوهرية�ع4ى�الصندوق�.

   السنوية التصويت ممارسات -4

  ?�يوجد�.

  

   الصندوق  إدارة �جلس السنوي  تقرير -5

  م�,�وكان�حضور�السادة�ا�عضاء�كما�ي4ي�:�2018اجتماعqن�خ6ل�عام��الصندوق �إدارة�مجلس�عقد

  العضو��تصنيف  عضو�مجلس�ا�دارة��إسم
  ا�ول �ا�جتماع

  م�2018أبريل�23

  الثاني�ا�جتماع

  م�2018ديسم°� �20

  �  ��  �ا�جلس�رئيس  الخصاونةقاسم��معاذ/��ا�ستاذ

  -  �  مستقل�عضو   الوابل�عبدهللا�بن�محمد/��ا�ستاذ

  �  �  مستقل�عضو   تايه�أبو �أحمد�بن�سليمان/��ا�ستاذ

  -  �  غ��qمستقل��عضو   *�الشبانة�ابراهيم�أحمد/��ا�ستاذ

  �  -  غ��qمستقل��عضو   ا�ستاذ�/�سهيل�بن�عبدهللا�حيان

  �  -  مستقل�عضو   ا�ستاذ�/�محمد�بن�عبدهللا�العلوان**
  

 �سهيل�بن�عبدهللا�حيان�/ا�ستاذ�تعيqن�تم*�
ً
�الصناديق�إدارة�مجلس�عضوية�من��ستقالته�أحمد�إبراهيم�الشبانة�/ا�ستاذ�عن�عوضا

  م.�18/09/2018بتاريخ�ا�الية�السوق �هيئة�إ§ى�ا�رسل�خطابنا�حسب.�ستثماريةا? 

 محمد�بن�عبدهللا�العلوان��/ا�ستاذ�تعيqن�تم*�*
ً
�إدارة�مجلس�عضوية�من��ستقالته�محمد�بن�عبدهللا�الوابل�/ا�ستاذ�عن�عوضا

  .م�09/10/2018بتاريخ�ا�الية�السوق �هيئة�إ§ى�ا�رسل�خطابنا�حسب�ستثماريةا? �الصناديق

  �:�ر التقري�محل�بالصندوق �العdقة�ذات�التاليةالنقاط��واستعراضمناقشة�م�2018أبريل��23ا�نعقد�بتاريخ��ا�جتماع�ا?ول خdل��تم

  م�2017سبتم°� �20اعتماد�محضر�اجتماع�ا�جلس�ا�نعقد�wي�تم� .1

 م.�2018مارس�w�30ي�استعراض�التطور�wي�أنشطة�وأداء�الصناديق�ا?ستثمارية�للف��ة�ا�ن¶©يةتم� .2

  م.�2017ديسيم°� �31التدفقات�النقدية�الداخلة�والخارجة�للصناديق�خ6ل�الف��ة�ا�ن¶©ية�wي��اتاستعراض�بيانتم� .3

  أداء�صناديق�فالكم�وأخر�التطورات.�استعراضتم� .4

استعرض�ا�ستاذ/بدر�الصليع�،�رئيس�مجموعة�ا�طابقة�وا?ل��ام�وادارة�ا�خاطر،�النظم�وا?جراءات�ا�تبعة�wي�الشركة� .5

يق�ن�ال��ام�مدير�الصندوق�وصناديق�ا?ستثمار�بلوائح�وتعليمات�هيئة�السوق�ا�الية�وآلية�التأكد�من�تطب�تابعة�التأكد�م

ر�شروط�وأحكام�الصناديق�ا?ستثمارية�ومتطلبات�الفاتكا،�والجهود�ال¸_�تبذلها�مجموعة�ا�طابقة�وا?ل��ام�وإدارة�ا�خاط

خر�ا�
ّ
ستجدات��كافحة�غسل�ا�موال�و?ئحة�صناديق�ا?ستثمار�والتأكد�من�للتأكد�من�ال��ام�مدير�الصندوق�بأحكام�،�وا

ا�ل��ام�ا�دارات�ا�ختصة�للعمل�ب6ئحة�صناديق�ا?ستثمار�الجديدة�واستجاب¶©م��تطلبات�تطبيق�أحكام�اللوائح�ذات�

  در�من�قبل�الهيئة.كما�تم�مناقشة�زيارة�هيئة�السوق�ا�الية�التفتيشية�wي�مارس�ا�ا«`_�والخطاب�الصا الع6قة.

لصندوق�فالكم�م�03/04/2018وتاريخ��18/2586/5/5ناقش�مدير�الصندوق�مخالفة�هيئة�السوق�ا�الية�رقم�ص .6

 للطروحات�ا�ولية�وصندوق�فالكم�ل¼سهم�السعودية.

لصندوق�فالكم�م�11/10/2017وتاريخ��17/5199/5/5ناقش�مدير�الصندوق�مخالفة�هيئة�السوق�ا�الية�رقم�ص .7

 للطروحات�ا�ولية.

صندوق�فالكم�لم�21/12/2017وتاريخ��17/6994/5/5ناقش�مدير�الصندوق�مخالفة�هيئة�السوق�ا�الية�رقم�ص .8

 ا�تداول�ل¼سهم�السعودية.
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ليكون�من�ضمن�الصناديق�ال¸_�يشرف�علª©ا�ا�جلس.�يخضع�1ناقش�ا�جلس�اضافة�صندوق�فالكم�للملكية�الخاصة� .9

  هذا�ا�ق��ح��جرائات�?ئحة�صناديق�ا?ستثمار�الصادرة�عن�هئية�السوق�ا�الية.�

 ناقش�مدير�الصندوق�التعدي6ت�الواردة�ع4ى�الصناديق. .10

�محل�بالصندوق �العdقة�ذات�التاليةالنقاط��واستعراضمناقشة�م�2018ديسم20��Okتاريخ�ا�نعقد�ب�الثانيا�جتماع�خdل��تم

  :��التقرير 

  .م�2018أبريل�23اعتماد�محضر�اجتماع�ا�جلس�ا�نعقد�wي�تم� .1

 م.�2018نوفم°� �w�30ي�استعراض�التطور�wي�أنشطة�وأداء�الصناديق�ا?ستثمارية�للف��ة�ا�ن¶©يةتم� .2

  م.�2017ديسيم°� �31التدفقات�النقدية�الداخلة�والخارجة�للصناديق�خ6ل�الف��ة�ا�ن¶©ية�wي��اتاستعراض�بيانتم� .3

 أداء�صناديق�فالكم�وأخر�التطورات.�استعراضتم� .4

��ام�استعرض�ا�ستاذ/�بدر�الصليع،�رئيس�ا�ل��ام�والعمليات،�ا�نظمة�وا�جراءات�ا�تبعة�wي�الشركة��تابعة�التأكد�من�ال .5

ق�بلوائح�وتعليمات�هيئة�السوق�ا�الية�وآلية�التأكد�من�تطبيق�?ئحة�صناديق�ا?ستثمار�وشروط�وأحكام�مدير�الصندو 

ل��ام�،�والجهود�ال¸_�تبذلها�مجموعة�ا�طابقة�وا?(CRS)الصناديق�ا?ستثمارية�ومتطلبات�الفاتكا�ومعاي��qالتبليغ�ا�ش��كة�

تصة�بالعمل�ب6ئحة�صناديق�ا?ستثمار،�وآخر�مستجدات�مكافحة�غسل�وإدارة�ا�خاطر�للتأكد�من�إل��ام�ا�دارات�ا�خ

ا�مول�،�وتم�مناقشة�م6حظات�هيئة�السوق�ا�الية�وال¸_�تمت�خ6ل�الزيارة�التفتيشية�wي�مارس�ا�ا«`_�وا�تعلقة�

 بمكافحة�غسل�ا�موال�وتمويل�ا�رهاب.

�مما�ي4ي:�”الصندوق “ر�مجلس�إدارة�الصناديق�ناقش�ا�ستاذ/�حسن�الصوما§ي،�مدير�ا�ل��ام�وإدارة�ا�خاط .6
ً
  wي�ك6

  �5/5/5465/18برقم�ص/�29/08/2018مخالفة�هيئة�السوق�ا�الية�الصادرة�بتاريخ� - 

  م�ع4ى�التغيw��qي�مجلس�إدارة�الصناديق�ا?ستثمارية�العامة�12/11/2018موافقة�هيئة�السوق�ا�الية�بتاريخ� - 

م�وم6ك�الوحدات�من�خ6ل�إصدار�قرار�صندوق�عادي�ع4ى�27/09/2018موافقة�هيئة�السوق�ا�الية�بتاريخ� - 

 إجراء�تغي��qأساÅ`_�ع4ى�شروط�وأحكام�"صندوق�فالكم�للمرابحة�بالريال�السعودي"�

 تم�إيجاز�ا�جلس�عن�نجاح�طرح�صندوق�التمويل�با�رابحة�والتوقعات�ا�ستقبلية�للمنتج.�� .7

ات�مع�البنوك�وا?تفاق�لتمويل�صندوق�للتمويل�با�رابحة��ستخدامها�تمت�موافقة�ا�جلس�ع4ى�طلب�الدخول�wي�مفاوض .8

wي�حال�دعت�الحاجة�لتغطية�مخاطر�الفروقات�wي�مدة�ا�ستحقاق�بqن�ا�صول�(إستثمارات�الصندوق�wي�عقود�التمويل�

  با�رابحة)�والخصوم�(إس��دادات�عم6ء�الصندوق).�

ية�بشكل�مفصل.�شمل�النقاش�عملية�إتخاذ�القرارات�ا�ستثمارية�ناقش�ا�جلس�أداء�صندوق�فالكم�ا�سهم�السعود .9

وا�س��اتيجية�ا�ستثمارية��دارة�ا�صول.�تم�ا�تفاق�ع4ى�تقديم�سياسة�واس��اتيجية�ا�ستثمار�للمجلس�?ستخ6ص�

 النتائج�والتوصيات�ا�ناسبة.

هم�ا�تداولة�من�مؤشرات�سعرية��ؤشرات�العوائد�تم�ا�تفاق�ع4ى�اتخاذ�ا?جراءات�ا�تبعة�لتغي��qمؤشرات�صناديق�ا�س .10

  الكلية.

   الصندوق  مدير)  ج

  ا�الية للخدمات فالكم شركة:  الصندوق  مدير اسم -1

  884. ب.ص

  11421 الرياض

  السعودية العربية ا�ملكة

www.Falcom.com.sa 

  

 : بالباطن الصندوق  مدير معلومات -2

 .ينطبق�?�
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  الفOPة خdل ا�ستثمار ?نشطة مراجعة -3

)�آي�بي�اس�إف(�الب��وكيماويات�لقطاع�فالكم�مؤشر �محفظة�مكونات�wي�با?ستثمار �النشطة�غ�q �ا�دارة�أسلوب�الصندوق �يتبع

�اعادة�عمليات�تتم�.مستوى �أدنى�عند�ا?نحراف�نسبة�ع4ى�ا�صول�وا�حافظة�لتوزيع�النسبية�ا�وزان�مراعاة�مع�)القياس�مؤشر (

�الصندوق��واجهة�wي�كاٍف �نقد�وتوفر �ا�ؤشر �أداء�مطابقة�من�التأكد�بغرض)�ا�قل�ع4ى�سنة�ربع�كل(�دوري�بشكل�التوازن 

ازن��حتويات�سلة�الصندوق�,�فيما�ي4ي�ا�وزان�عمليات�إعادة�تو �4تمت�خ6ل�السنة��.الصندوق �ع4ى�أخرى �ال��امات�وأي�ا�صاريف

  :النسبية��كونات�الصندوق�خ6ل�الف��ة�

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفOPة خdل ا�ستثمار صندوق  أداء عن تقرير -4

�ات�أرباحيحقق�صندوق�فالكم�ا�تداول�للب��وكيماو 
ً
ا?س��شادي��ا�ؤشر�بمقارنة�م�2018%�خ6ل�عام�11.05بمعدل�ا

�ستكون �وبالتا§ي،.�السعوديسوق�ا�سهم��منة�كب�q �حصة�يمثل�الب��وكيماويات�قطاع�لنفس�الف��ة.%�8.82الذي�حقق�

�ستتواكب�مع�انضمام�التدفقات��من�الرئيسيqن�ا�ستفيدين�من�الب��وكيماوياتشركات��أسهم النقدية�الخارجية�ال¸_

ل¼سواق�الناشئة.�استفادت�الشركات�wي��MSCIمؤشر��سوق�ا�سهم�السعودية�(تاÅ`_)�إ§ى�ا�ؤشرات�العا�ية�مثل�مؤشر�

قطاع�الب��وكيماويات�من�ارتفاع�معدل�أسعار�ا�نتجات�الË©ائية�الذي�توافق�مع�إرتفاع�wي�أسعار�النفط�العا�ية�خ6ل�

�ع4ى�ربحية�الشركات�wي�القطاع.�2018م�عا
ً
  مما�انعكس�إيجابيا

  

  الفOPة خdل ا�علومات ومذكرة أحكام و شروط عpى حدثت تغي'Oات أي تفاصيل -5

  م:2018قام�مدير�الصندوق�بالتغي�qات�التالية�ع4ى�صندوق�فالكم�ا�تداول�لقطاع�الب��وكيماويات�خ6ل�عام�
  

�عن��ا�الية�الب6د�شركةتم�تعيqن� -
ً
حسب�خطابنا�ا�رسل�للهيئة�بتاريخ��ا�الية�للخدمات�فالكم�شركةأمqن�حفظ�بد?

 �م27/20/8201

 �الصندوق �وأحكام�شروط�wي�الحفظ�أمqن�رسوم�تصحيح�تم - 
ً
�ا�شعار �ع4ى�بناءً �فقط�مطبjي�لخطأ�هو �التصحيح�هذا�بأن�علما

  .م�03/10/2018بتاريخ�للهيئة�ا�رسل

  .م�03/10/2018بتاريخ�للهيئة�ا�رسل�ا�شعار �ع4ى�بناءً �ا�الية�للخدمات�فالكم�شركة�إدارة�مجلس�أعضاء�تحديث�تم - 

 - � �إجراء  الصندوق��إدارة�مجلس�عضاء� ��تغي�q تم
ً
�بتاريخ��م�12/11/2018تاريخ�من�اعتبارا �للهيئة �إشعارنا�ا�رسل �حسب وذلك

09/10/2018� �م �من�تمحيث �كل �عبدهللا/ا�ستاذ�تعيqن �بن �/ا�ستاذو��حيان سهيل  محمد
ً
�عوضا �العلوان �عبدهللا �عن�بن

�الوابل�محمد�بن�عبدهللا/ا�ستاذو��الشبانة�أحمد�إبراهيم/ا�ستاذ
ً
�الصناديق�إدارة�مجلس�عضوية�من�م�ستقال¶©،�وذلك�نظرا

 .�ا�ستثمارية

  كما�jي�

31/12/2017  

كما�jي�

31/12/2018  
  الرمز  اسم�الشركة�

 2001 كيمانول  1.01% 1.05%

 2010 سابك 53.70% 55.75%

 2020 سافكو 9.37% 9.43%

 2060 التصنيع�الوطنية 7.86% 0%

  2170 اللجqن 1.49% 1.18%

 2210 نماء�للكيماويات 0.44% 0.36%

 2260 الصحراء�للب��وكيماويات 4.74% 5.76%

 2290 شركة�ينبع�الوطنية�للب��وكيماويات 9.58% 10.29%

 2310 الشركة�السعودية�العا�ية�للب��وكيماويات 5.03% 4.91%

 2330 الشركة�ا�تقدمة�للب��وكيماويات 6.79% 7.31%

 - نقد 0.43% 3.97%

  ا�جموع 100.00% 100.00%
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   أخرى  معلومات -6

  �زيد�من�ا�علومات�ير$ى�الرجوع�إ§ى�شروط�وأحكام�الصندوق.

  

  أخرى  استثمارية صناديق jي الصندوق  استثمار -7

  ?�ينطبق�.

  

  الفOPة خdل الخاصة العمو�ت -8

  .أي�ترتيبات�عمولة�خاصة� الف��ة خ6ل الصندوق  مدير ي°�م لم

  أخرى  بيانات -9

  �.�الرجوع�إ§ى�شروط�وأحكام�الصندوق �ير$ىللمزيد�من�ا�علومات�

   الحفظ أم'ن)  د

 ا�الية�الب6د�شركة: �الحفظ أم'ن اسم - 1

  140. ب.ص

  11411 الرياض

 السعودية العربية ا�ملكة

  + 920003636 966 ھاتف

  + 966) 11( 2906299 فاكس

capital.com-www.albilad  

  

  الحفظ أم'ن ومسؤوليات واجبات -2

 .ا?دارية�بالخدمات�والقيام�الصندوق �أصول �حفظ�عن�ا�سئولة�الجهة)��ا�الية�الب6د(�الحفظ�أمqن�يكون 

  

 رأي�أم'ن�الحفظ� -3

الحفظ�(الواردة�wي�شروط�وأحكام�الصندوق�ومذكرة�ا�علومات�و/أو�العقد�ا�وقع�بqن�مدير�إن�ا�سؤوليات�ا�نوطة�بأمqن�

 .الصندوق�وأمqن�الحفظ)�?�تشمل�إبداءه�لهذا�الرأي

   القانوني ا�حاسب) هـ

 كوبرز  وترهاوس برايس:  القانوني ا�حاسب اسم -1

  8282. ب.ص

  11482 الرياض

  السعودية العربية ا�ملكة

www.pwc.com/me 

 

  القانوني ا�حاسب رأي -2

  ملحق�بالقوائم�ا�الية�wي�Î©اية�التقرير

   ا�الية القوائم)  و

  السنوية ا�حاسبة للف��ة ا�رفقة ا�الية القوائم اعداد تم
ً
 عن صادرةال السعودية العربية ا�مكلة wي علª©ا ا�تعارف ا�حاسبة �عاي�q طبقا

 . القانونqن للمحاسبqن السعودية الهيئة
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