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  الصندوق  مدير(  ج

  املالية للخدمات فالكم شركة:  الصندوق  مدير اسم -1

 884. ب.ص

 11421 الرياض

 السعودية العربية اململكة

www.Falcom.com.sa 

  

 : بالباطن الصندوق  مدير معلومات -2

 .ينطبق ال 

 

  الفترة خالل االستثمار ألنشطة مراجعة -3

 مراعاة مع(. القياس مؤشر) السعودية لألسهم 30 فالكم مؤشر محفظة مكونات في باالستثمار النشطة غير اإلدارة أسلوب الصندوق  يتبع

 سنة ربع كل) دوري بشكل التوازن  اعادة عمليات تتم.مستوى  أدنى عند االنحراف نسبة على األصول واملحافظة لتوزيع النسبية األوزان

 .الصندوق  على أخرى  التزامات وأي املصاريف الصندوق ملواجهة في كاف   نقد وتوفر املؤشر أداء مطابقة من التأكد بغرض( األقل على

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الفترة خالل االستثمار صندوق  أداء عن تقرير -4

 سلبيأ بنسبة 2020النصف األول من عام  خالل
ً
 باملؤشر -8.96، حقق صنوق فالكم املتداول لألسهم السعودية عائدا

ً
% مقارنة

 بنسبة 
ً
 سلبيا

ً
على األقتصاد  19-%. يعود تسجيل الصندوق عوائد سلبية إلى تأثير جائحة كوفيد-10.50االسترشادي الذي حقق عائدا

 إلى  19-وباء كوفيدعدم اليقين في االقتصاد. أدى بأكمله حيث كان هناك الكثير من 
ً
ومن ، انخفاض في أسعار الخام بشكل كبيرأيضا

 الحكومة إجراءات معينة لخفض عجز امليزانية.اتخذت أجل تقليل التأثير الناتج عن انخفاض الدخل، 

مما ساعد على عودة الحياة  ل الكلي،التجو حظر تم رفع كما  ومع ذلك ، أعلنت الحكومات في جميع أنحاء العالم عن حزم تحفيزية

، بيئة األعمال ستبدو أكثر قوة مع بدء معظم األنشطة 2020 عام ، أنه باالنتقال إلى النصف الثاني منمدير الصندوق يعتقد الطبيعية. 

 .التجارية للعمل كاملعتاد

 

 

 

 ابريل 1كما في 

2020 
 الرمز اسم الشركة 

 1120 الراجحي  19.5%

 2222 أرامكو السعودية  16.6%

 2010 سابك 9.9%

 7010  تصاالت اال 8.5%

 1150  اإلنماء  4.1%

 4250 جبل عمر  3.5%

 5110 كهرباء السعودية  2.9%

 2050 صافوال  2.8%

 7020 إتحاد اتصاالت  2.3%

 4190 جرير  2.2%

http://www.falcom.com.sa/
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  الفترة خالل املعلومات ومذكرة وأحكام شروط على حدثت تغييرات أي فاصيلت -5

 م:2020خالل النصف األولى من عام  املتداول لألسهم السعوديةقام مدير الصندوق بالتغييرات التالية على صندوق فالكم 

 )عضو مستقل( وذلك حسب صالح بن ناصر العمير /تم تعيين األستاذ حيثإدارة الصندوق  مجلس ألعضاء  تم إجراء تغيير -

 م.15/1/2020بتاريخ  املالية السوق  هيئة إلى املرسل خطابنا

 

   أخرى  معلومات -6

 ملزيد من املعلومات يرجى الرجوع إلى شروط وأحكام الصندوق.

 

  أخرى  استثمارية صناديق في الصندوق  استثمار -7

 ال ينطبق .

 

  الفترة خالل الخاصة العموالت -8

 .أي ترتيبات عمولة خاصة  الفترة خالل الصندوق  مدير يبرم لم

  أخرى  بيانات -9

  . الرجوع إلى شروط وأحكام الصندوق  يرجىللمزيد من املعلومات 

  املالية القوائم(  و

  النصف سنوية ةياملحاسب للفترة املرفقة املالية القوائم عدادإ تم
ً
 العربية ةكلاملم فيالدولية للتقارير املالية املعتمدة  للمعايير وفقا

 .السعودية

 



 
 
 
 
 
 

 لألسهم السعوديةاملتداول  فالكمندوق ص 
 

 )غري مراجعة(املوجزة  األوليةة القوائم املالي 
 2020يونيو  30املنتهية يف  لفرتة الستة أشهر               

 ملراجع املستقلاالفحص وتقرير  



 

 السعوديةصندوق فالكم املتداول لألسهم 
 (مراجعة)غري املوجزة  األولية القوائم املالية

 2020يونيو  30لفرتة الستة أشهر املنتهية يف 
 

 الصفحة احملتوايت جدول
 1  ملراجع املستقلاالفحص تقرير 

 2  األولية قائمة املركز املايل
 3  األولية الشامل الدخلقائمة 

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

 9 - 6 املوجزة األولية إيضاحات حول القوائم املالية





 

 .املوجزة القوائم املالية األوليةجزءاً ال يتجزأ من هذه  9 مإىل رق 6تعترب اإليضاحات املرفقة يف الصفحات من رقم 
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 صندوق فالكم املتداول لألسهم السعودية
 األولية قائمة املركز املايل

 (ذلك غري يذكر مل ما السعودي ابلرايل املبالغ)مجيع 
 

 يضاحإ 
 30كما يف  

  2020 يونيو
 31كما يف 

 2019 ديسمرب
 )مراجعة(  (مراجعة)غري    

      املوجودات
 1٧5,5٨0  354,659   يعادله وما نقد

 23,٧19,16٧  1٧,550,640  5 قائمة الدخلابلقيمة العادلة من خالل  مالية موجودات
 -  100,9٧1   مستحقة أرابح توزيعات

 23,٨94,٧4٧  1٨,006,2٧0   جمموع املوجودات
      

      املطلوابت
 59,49٧  4٧,660  6 مستحقةأتعاب إدارة 

 59,49٧  4٧,660   جمموع املطلوابت
 23,٨35,250  1٧,95٨,610   الوحدات امليح إىلالعائدة  امللكية حقوق

      
 0٧25,00  600,000   عدد الوحدات املصدرة )وحدة(

 ٨٨32,  29.93   قيمة الوحدة )رايل سعودي(
 

  



 

 .املوجزة القوائم املالية األوليةجزءاً ال يتجزأ من هذه  9 مإىل رق 6تعترب اإليضاحات املرفقة يف الصفحات من رقم 
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 السعوديةصندوق فالكم املتداول لألسهم 
 )غري مراجعة( األوليةالدخل الشامل قائمة 

 (ذلك غري يذكر مل ما السعودي ابلرايل املبالغ)مجيع 
 

 يونيـو 30لفرتة الستــة أشهر املنتهية يف    
 2019  2020  يضاحإ 

      الدخل
 51٧.21٨  449,٨09   دخل من توزيعات أرابح

ابلقيمة العادلة من  مالية موجوداتبيع  بحر  /خسارة( )
 قائمة الدخلخالل 

  
)223,761(  266.016 

التغري يف القيمة العادلة للموجودات املالية  بحر  /خسارة( )
 قائمة الدخلابلقيمة العادلة من خالل 

  
)2,479,789(  1.9٧3.369 

 2.٧56.603  )2,253,741(   الدخل جمموع
      

      املصاريف
 (66.929)  )51,672(  6  إدارةأتعاب 

 (66.929)  )51,672(   مصاريف أخرى
 (133.٨5٨)  )103,344(   جمموع املصاريف

      
 2.622.٧45  )2,357,085(   للفرتة الشامل الدخل /( الشاملة )اخلسارة صايف

 -  -   اآلخر للفرتة الدخل الشامل
 2.622.٧45  )2,357,085(   للفرتة الشامل الدخل /( الشاملة )اخلسارةجمموع 

 
  



 

 .املوجزة القوائم املالية األوليةجزءاً ال يتجزأ من هذه  9 مإىل رق 6تعترب اإليضاحات املرفقة يف الصفحات من رقم 
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 صندوق فالكم املتداول لألسهم السعودية
  )غري مراجعة(العائدة إىل حاملي الوحدات األولية  حقوق امللكيةقائمة التغريات يف 

 (ذلك غري يذكر مل ما السعودي ابلرايل املبالغ)مجيع 
 

 يونيـو 30لفرتة الستــة أشهر املنتهية يف  
 2020  2019 

 19.٧36.56٨  23,٨35,250  يناير 1حاملي الوحدات كما يف  إىل العائدةامللكية  حقوق
 2.622.٧45  )2,357,085( للفرتة الشامل الدخل /( الشاملة )اخلسارة جمموع

    واالسرتدادات من قبل حاملي الوحدات: االشرتاكات
 6.6٨6.٨26  - صدار وحدات قابلة لالسرتداد خالل الفرتةإ

 (1.639.196)  )3,519,555( اسرتداد وحدات قابلة لالسرتداد خالل الفرتة
 2٧.406.943  1٧,95٨,610 يونيو 30حاملي الوحدات كما يف  إىل العائدةامللكية  حقوق

    
    حركة عدد الوحدات

 يونيو  30ة يف يتتلخص احلركة يف عدد الوحدات لفرتة الستة أشهر املنته
 مبا يلي:  

   

 يونيـو 30لفرتة الستــة أشهر املنتهية يف  
 2020  2019 

 650.000  ٧25,000 الفرتة بدايةعدد الوحدات كما 
 200.000  - صدار وحدات قابلة لالسرتداد خالل الفرتةإ

 (50.000)  )000,125) اسرتداد وحدات قابلة لالسرتداد خالل الفرتة
 ٨00.000  600,000 الوحدات كما يف هناية الفرتةعدد 

    
 

  



 

 .املوجزة القوائم املالية األوليةجزءاً ال يتجزأ من هذه  9 مإىل رق 6تعترب اإليضاحات املرفقة يف الصفحات من رقم 
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 صندوق فالكم املتداول لألسهم السعودية
 )غري مراجعة( األولية قائمة التدفقات النقدية

 (ذلك غري يذكر مل ما السعودي ابلرايل املبالغ)مجيع 
 

 يونيـو 30لفرتة الستــة أشهر املنتهية يف  
 2020  2019 

    نشطة التشغيليةالتدفقات النقدية من األ
 2.622.٧45  )2,357,085( للفرتة الدخل / )اخلسارة( صايف

    تعديالت لبنود غري نقدية
 (266.016)  223,٧61 قائمة الدخلابلقيمة العادلة من خالل  مالية موجوداتبيع  (بحر ) /خسارة 
التغري يف القيمة العادلة للموجودات املالية ابلقيمة العادلة من  (بحر ) /خسارة 

 (1.9٧3.369)  2,4٧9,٧٨9 قائمة الدخلخالل 
    التغريات يف املوجودات واملطلوابت التشغيلية:

 (٧.11٧.24٨)  )18,550( قائمة الدخلابلقيمة العادلة من خالل  مالية موجوداتإىل  إضافات
 1.694.031  3,4٨4,52٧ قائمة الدخلابلقيمة العادلة من خالل  مالية موجوداتبيع من متحصالت 

 (6.٧٨6)  )100,971( حقةتوزيعات أرابح مست
 19.520  )11,837( أتعاب إدارة مستحقة

 (5.02٧.123)  3,69٨,634 نشطة التشغيلية( األيف املستخدمة) /عن  الناجتةصايف التدفقات النقدية 
    

    نشطة التمويليةالتدفقات النقدية من األ
 6.6٨6.٨26  - خالل الفرتة وحدات قابلة لالسرتداد إصدار

 (1.639.196)  )3,519,555( خالل الفرتة اسرتداد وحدات قابلة لالسرتداد
  5.04٧.630  )3,519,555( نشطة التمويليةعن األ الناجتة /)املستخدمة يف( التدفقات النقدية 

 20.50٧  1٧9,0٧9 يف النقد وما يعادله زايدةصايف ال
 13٨.93٨  1٧5,5٨0  الفرتة بدايةنقد وما يعادله كما يف ال
 159.445  354,659  الفرتة هنايةنقد وما يعادله كما يف ال

  



 
 صندوق فالكم املتداول لألسهم السعودية

 إيضاحات حول القوائم املالية األولية
 (مراجعة)غري  2020يونيو  30لفرتة الستة أشهر املنتهية يف 

  )مجيع املبالغ ابلرايل السعودي ما مل يذكر غري ذلك(
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 عـام -1
إن صندوق فالكم املتداول لألسهم السعودية )"الصندوق"( هو صندوق مت أتسيسه مبوجب اتفاقية بني شركة فالكم 

ابلصندوق )"حاملي الوحدات"(. تتمثل أهداف الصندوق يف حتقيق للخدمات املالية )"مدير الصندوق"( واملستثمرين 
سوق لة من أسهم الشركات املدرجة يف منو ومكاسب رأمسالية على املدى الطويل، من خالل االستثمار غري النشط لس

 السعودية بغرض حتقيق مستوى أداء مياثل أداء املؤشر قبل الرسوم واملصاريف. األسهم

 وق هو كما يلي:إن عنوان مدير الصند
 فالكم للخدمات املالية

 ٨٨4ب. ص.شارع العليا، 
 11421الرايض 

 اململكة العربية السعودية

دير امليقوم  ،وعليه .مستقلةحماسبية وحدة  الصندوق مبثابة مدير الصندوق أنيف تعامله مع حاملي الوحدات، يعترب 
 للصندوق.منفصلة إبعداد قوائم مالية 

يونيو  16هـ )املوافق 1429مجادى اآلخر  12لصندوق بتاريخ تأسيس اترخيص هيئة السوق املالية لمت احلصول على 
 .(200٨يوليو  12 هـ )املوافق1429رجب  9 (. بدأ الصندوق نشاطه بتاريخ200٨

هـ )املوافق 142٧ذو احلجة  3خيضع الصندوق ألحكام الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن هيئة السوق املالية بتاريخ 
( 2016مايو  23هـ )املوافق 143٧شعبان  16( واملعّدل من قبل جملس هيئة السوق املالية بتاريخ 2006ديسمرب  24

 .واليت توضح املتطلبات اخلاصة بعمل الصناديق االستثمارية داخل اململكة العربية السعودية

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

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

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

املوجزة مع األولية املالية  القوائمسية املستخدمة يف إعداد هذه توافق السياسات والتقديرات واالفرتاضات احملاسبية الرئيت
 .2019ديسمرب  31للسنة املنتهية يف  املراجعةاملالية  قوائمتلك املستخدمة يف إعداد ال

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

  



 
 صندوق فالكم املتداول لألسهم السعودية

 إيضاحات حول القوائم املالية األولية
 (مراجعة)غري  2020يونيو  30لفرتة الستة أشهر املنتهية يف 

  )مجيع املبالغ ابلرايل السعودي ما مل يذكر غري ذلك(
 

- ٧ - 

بيق السياسات احملاسبية من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافرتاضات تؤثر يف تطاألولية يتطلب إعداد القوائم املالية 
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 

مل يتم استخدام أية تقديرات جوهرية أو افرتاضات مؤثرة  ا مراجعة التقديرات وأتثريها على أية سنوات مستقبلية.خالهل
 .املوجزة يف إعداد هذه القوائم املالية األولية

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

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

 .للصندوقاملوجزة  وليةاملالية األ القوائمكبري على 

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

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

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

وحجم كافيني لتقدمي معلومات حبركة السوق النشط هو السوق الذي يتم فيه التعامل مع املوجودات أو املطلوابت إن 
القيمة و  خرىاأل يفرتض أن تكون القيمة الدفرتية انقصاً خمصص اخنفاض قيمة الذمم املدينة السعر على أساس مستمر.

 الدائنة تقارب قيمها العادلة.الدفرتية للذمم 
 

 :القيمة العادلة من املستوايت التاليةتسلسل يتكون 
اليت تستطيع  املماثلةلة( يف أسواق نشطة للموجودات أو املطلوابت )غري معدّ  ةهي أسعار معلن :املستوى األول •

 .املنشأة الوصول إليها بتاريخ القياس
هي مدخالت أخرى غري األسعار املدرجة املعلنة يف املستوى األول واليت تكون ملحوظة لألصل أو  :املستوى الثاين •

 .االلتزام بشكل مباشر أو غري مباشر
 .للموجودات واملطلوابتهي مدخالت غري قابلة للمالحظة  :املستوى الثالث •

اليت يتم تصنيفها ضمن املستوى األول، وتتضمن أدوات إن االستثمارات تعتمد على أسعار مدرجة يف أسواق نشطة و 
 هلذه األدوات.املدرج الصندوق بتعديل السعر  محقوق امللكية املدرجة. ال يقو 

  



 
 صندوق فالكم املتداول لألسهم السعودية

 إيضاحات حول القوائم املالية األولية
 (مراجعة)غري  2020يونيو  30لفرتة الستة أشهر املنتهية يف 

  )مجيع املبالغ ابلرايل السعودي ما مل يذكر غري ذلك(
 

- ٨ - 

الصندوق )حسب الفئة( املقاسة ابلقيمة ملوجودات ومطلوابت التسلسل اهلرمي للقيمة العادلة حتليل اجلدول التايل  يتضمن
 :2019 ديسمرب 31و 2020يونيو  30يف كما العادلة  

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

ابلقيمة العادلة  مالية موجودات
 1٧,550,640 - - 1٧,550,640 قائمة الدخلمن خالل 

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

ابلقيمة العادلة  مالية موجودات
 23,٧19,16٧ - - 23,٧19,16٧ قائمة الدخلمن خالل 

 
 مع أطراف ذوي عالقةو أرصدة  معامالت -6

و ممارسة نفوذ هام على أخر عالقة إذا كان لطرف القدرة على السيطرة على الطرف األ ويهنا ذعلى أ طرافاألتعترب 
 خر يف اختاذ القرارات املالية والتشغيلية.آلالطرف ا

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

 إدارة الصندوق.
 يعترب مدير الصندوق والشركات ذوي العالقة مبدير الصندوق أطرافاً ذوي عالقة ابلصندوق.

 

  
 الستة أشهر املعامالت خالل فرتة مبلغ

 الرصيد اخلتامي  يونيو )غري مراجعة( 30املنتهية يف 

  2019  2020 طبيعة املعاملة طراف ذوي عالقةأ

 يونيو 30
2020 

  )غري مراجعة(

ديسمرب  31
2019 
 )مراجعة(

شركة فالكم 
 59,49٧  4٧,660  66,929  51,6٧2 دارةإتعاب أ للخدمات املالية

شركة فالكم 
 للخدمات املالية

االستثمار  /)استبعاد من( 
 6.651.906  3,152,2٧6  932,433  )3,499,630( يف وحدات الصندوق

 

  



 
 صندوق فالكم املتداول لألسهم السعودية

 إيضاحات حول القوائم املالية األولية
 (مراجعة)غري  2020يونيو  30لفرتة الستة أشهر املنتهية يف 

  )مجيع املبالغ ابلرايل السعودي ما مل يذكر غري ذلك(
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لصندوق ل حقوق امللكيةيقوم الصندوق بدفع أتعاب إدارة وأتعاب ومصاريف أخرى حتسب ابلنسب املوضحة أدانه من 
 واحملتسبة يف كل يوم تقييم.

 النسبـة 
٪0.5 أتعاب إدارة  

  ومصاريف أخرى تشمل:أتعاب 
٪.1٧0 رسوم إدارية  
٪50.1 رسوم احلفظ  
٪0.10 رسوم املؤشر  

٪0.0٨ رسوم اإلدراج والتسجيل  

 .حقوق امللكية٪ من قيمة 1وفقًا لشروط وأحكام الصندوق، جيب أال يتجاوز املعدَّل السنوي ملصاريف الصندوق 
 يقوم مدير الصندوق ابسرتداد أية مصاريف أخرى مت دفعها نيابة عن الصندوق.ابإلضافة إىل ذلك، 

 
 على الصندوق 19-اثر كوفيدآ -٧

اليت اختذهتا  جراءات، مع عدد كبري من احلاالت. وقد أثرت اإل2020بسرعة يف عام  19-كوفيدجائحة   تتطور 
، مثل 19-كوفيدلرصد وختفيف آاثر   إجراءاتاحلكومة الحتواء الفريوس على النشاط االقتصادي. لقد اختذان عدة 

 د االجتماعي والعمل من املنزل(.اعبتا )مثل الوظفينالسالمة والصحة مل إجراءات

التأثري على أعمالنا ونتائجنا كبريًا وبناًء على خربتنا واجتاه السوق، نتوقع عودة الوضع إىل طبيعته. يف هذه املرحلة، كان 
نظرًا ألننا نعمل يف سوق األسهم، وجدان اخنفاًضا يف مؤشر تداول مع تفشي الوابء بسبب عدم اليقني الذي ينطوي 

ائر، على الرغم من حتسن الوضع مع ختفيف قيود اإلغالق عليه األمر وابلتايل اخنفاض قيمة االستثمار مما أدى إىل خس
، لذلك نتوقع أن يتحسن الوضع أكثر. سنواصل اتباع سياسات احلكومة ونصائحها، وابلتوازي 2020يونيو  من الشهر

 ا للخطر.موظفين وسالمة مع ذلك، سنبذل قصارى جهدان ملواصلة عملياتنا أبفضل وأسلم طريقة ممكنة دون تعريض صحة
 
 آخر يوم للتقييم -٨

إن آخر يوم تقييم  حساب قيمة حقوق امللكية يف هناية كل يوم عمل )يوم التقييم(. ، ويتميتم تقييم وحدات الصندوق
 .2020يونيو  30كان 

 ةوجز األولية امل املاليةاملوافقة على القوائم  -9
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