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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

 مؤشر( )آي بي اس إف) البتروكيماويات لقطاع فالكم مؤشر محفظة مكونات في باالستثمار النشطة غير اإلدارة أسلوب الصندوق  يتبع

 .مستوى  أدنى عند االنحراف نسبة على األصول واملحافظة لتوزيع النسبية األوزان مراعاة مع (القياس

الصندوق  في كاف   نقد وتوفر املؤشر أداء مطابقة من التأكد بغرض( األقل على سنة ربع كل) دوري بشكل التوازن  اعادة عمليات تتم

 .الصندوق  على أخرى  التزامات وأي املصاريف ملواجهة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الفترة خالل االستثمار صندوق  أداء عن تقرير  -4

 للبتروكيماويات املتداول عائد ، حقق صندوق فالكم2020ي النصف األول من عام ف
ً
 بنسبة ا

ً
% مقارنة باملؤشر اإلسترشادي -7.44سلبيا

الذي سادت خالل النصف  19-وأحجام تداوالت البتروكيماويات العاملية جميعها بسبب جائحة كوفيد%. تأثرت أسعار -9.11الذي حقق 

. كما تأثر الطلب على منتجات البتروكيماويات بشدة خالل هذه الفترة مما أدى إلى املبالغة في العرض الفائض في 2020األول من عام 

ستخدامات معينة مثل التعبئة ك حاجه للمنتجات البتروكيماوية إل كان هنا على الجانب اإليجابي، سوق املنتجات البتروكيماوية.

 املناسبة خالل هذه الفترة أمر  والتغليف واألقنعة حيث كان استخدام التعبئة
ً
بالغ األهمية، كما جعلت الحكومات في جميع أنحاء العالم ا

القطاع الذين يشترون املواد الخام بسعر متغير من إلغاء أسعار البيع  في هذا املستثمرونارتداء األقنعة إلزامًيا. عالوة على ذلك ، تمكن 

 املنخفضة جزئًيا، حيث انخفضت أسعار املواد األولية أيًضا.

ني من عام النصف الثا فيواعدة سوف تكون بيئة األعمال أن  يبدوالكلي وإعادة التنظيم في جميع أنحاء العالم التجول مع رفع حظر 

ومع ذلك ، ال يزال من غير الواضح ما إذا كان التحسن  إلعادة تنشيط االقتصاد. حزم تحفيزيةحكومة اململكة  القإطخاصة مع  2020

 لسحب العرض الفائض من السوق.
ً
 كافيا

 

 

 ابريل 1ا في كم

2020 
 اسم الشركة 

 سابك 48.7%

 سافكو 9.6%

 ينساب 7.7%

 املتقدمة 7.1%

 سبكيم العاملية 6.8%

 كيان السعودية 5.4%

السعودية مجموعة 5.2%  

 التصنيع 4.6%

 بتروكيم 1.6%

 اللجين 1.3%
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  الفترة خالل املعلومات ومذكرة أحكام و شروط على حدثت تغييرات أي تفاصيل -5

 م:2020خالل النصف األولى من عام  املتداول لقطاع البتروكيماويات فالكمقام مدير الصندوق بالتغييرات التالية على صندوق 

 مستقل( وذلك حسبعضو ) صالح بن ناصر العمير /األستاذتم تعيين  حيثإدارة الصندوق  مجلس ألعضاء  تم إجراء تغيير -

 .م15/1/2020 بتاريخ املالية السوق  هيئة إلى املرسل خطابنا

 

   أخرى  علوماتم -6

 املعلومات يرجى الرجوع إلى شروط وأحكام الصندوق.ملزيد من 

 

  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
ً
 بيةالعر  ةكلاملم فيالدولية للتقارير املالية املعتمدة  للمعايير وفقا

 .السعودية



 
 لقطاع البرتوكيماوايتاملتداول  فالكمندوق ص
 

 )غري مراجعة(ة ز جو امل األوليةة القوائم املالي
   2020يونيو  30املنتهية يف  لفرتة الستة أشهر

 ملراجع املستقلاالفحص وتقرير 



 البرتوكيماوايتصندوق فالكم املتداول لقطاع 
 (مراجعة)غري املوجزة  القوائم املالية األولية

  2020يونيو  30لفرتة الستة أشهر املنتهية يف 
 

 

 الصفحة احملتوايت جدول
 1  املستقلملراجع االفحص تقرير 

 2  األولية قائمة املركز املايل
 3  األولية الشامل الدخلقائمة 

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

 9 - 6 ةوجز امل األولية إيضاحات حول القوائم املالية
 





 صندوق فالكم املتداول لقطاع البرتوكيماوايت
 املركز املايل األوليةقائمة 

 ابلرايل السعودي ما مل يذكر غري ذلك()مجيع املبالغ 
 

 .املوجزة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية األولية 9إىل رقم  6تعترب اإليضاحات املرفقة يف الصفحات من رقم 
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 يضاحإ 
 30كما يف  

 2020 يونيو
 31كما يف 
 2019ديسمرب 

 )مراجعة( (مراجعة)غري    
     املوجودات

 80,734 176,804   نقد وما يعادله
 9,017,331 8,232,824  5 موجودات مالية ابلقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 - 10,504   توزيعات أرابح مستحقة
 9,098,065 8,420,132   جمموع املوجودات

     
     املطلوابت

 11,406 10,229  6 أتعاب إدارة مستحقة
 11,407 10,229   مطلوابت أخرى
 22,813 20,458   جمموع املطلوابت

 9,075,252 8,399,674   حقوق امللكية العائدة إىل حاملي الوحدات
     

 325,000 325,000   عدد الوحدات املصدرة )وحدة(
 27.92 25.85   قيمة الوحدة )رايل سعودي(



 صندوق فالكم املتداول لقطاع البرتوكيماوايت
 )غري مراجعة( األولية الدخل الشاملقائمة 

 )مجيع املبالغ ابلرايل السعودي ما مل يذكر غري ذلك(
 

 .املوجزة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية األولية 9إىل رقم  6تعترب اإليضاحات املرفقة يف الصفحات من رقم 
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 يونيـو 30لفرتة الستــة أشهر املنتهية يف   
 9201 2020 يضاحإ 

    الدخل
 167.228 186,780  من توزيعات أرابح دخل

 (73.739) -  قائمة الدخلمن بيع موجودات مالية ابلقيمة العادلة من خالل  خسارة
ابلقيمة  موجودات املاليةلل التغري يف القيمة العادلة )خسارة( / ربح

 قائمة الدخلالعادلة من خالل 
 

)821,066( 340.445 
 433.934 )634,286(  الدخل )اخلسارة( / صايفجمموع 

 
 املصاريف

 
  

 (25.856) )20,646( 6 وأخرى أتعاب إدارة
 (25.856) )20,646(  ىخر أمصاريف 

 (51.712) )41,292(  جمموع املصاريف
    

 382.222 )675,578(  للفرتة الدخل / )اخلسارة( صايف
 - -  للفرتة اآلخر الدخل الشامل

 382.222 )675,578(  للفرتة الشامل الدخل / (الشاملة )اخلسارة جمموع



 صندوق فالكم لقطاع البرتوكيماوايت
 )غري مراجعة( األولية التغريات يف حقوق امللكية العائدة إىل حاملي الوحداتقائمة 

 )مجيع املبالغ ابلرايل السعودي ما مل يذكر غري ذلك(
 

 .املوجزة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية األولية 9إىل رقم  6تعترب اإليضاحات املرفقة يف الصفحات من رقم 
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 يونيـو 30املنتهية يف لفرتة الستــة أشهر  
 2020 2019 

 9.173.509 9,075,252 يناير 1حاملي الوحدات كما يف  ىلإ العائدة حقوق امللكية
 382.222 )675,578( للفرتة الشامل الدخل / (الشاملة )اخلسارة جمموع

   :واالسرتدادات من قبل حاملي الوحدات االشرتاكات
 2.462.614 - وحدات قابلة لالسرتداد خالل الفرتة صدارإ

 (2.459.284) - وحدات قابلة لالسرتداد خالل الفرتة اسرتداد
 9.559.061 8,399,674 يونيو 30حاملي الوحدات كما يف  ىلإالعائدة امللكية  حقوق

   
   تالوحدا عدد حركة

 يف ةياملنتهتتلخص احلركة يف عدد الوحدات لفرتة الستة أشهر 
 يونيو مبا يلي: 30  

 

 يونيـو 30لفرتة الستــة أشهر املنتهية يف  
 2020 2019 

 300.000 325,000 الفرتة بداية يفعدد الوحدات 
 75.000 - وحدات قابلة لالسرتداد خالل الفرتة صدارإ

 (75.000) - وحدات قابلة لالسرتداد خالل الفرتة اسرتداد
 300.000 325,000 عدد الوحدات يف هناية الفرتة



 البرتوكيماوايتصندوق فالكم لقطاع 
 )غري مراجعة( األولية التدفقات النقديةقائمة 

 )مجيع املبالغ ابلرايل السعودي ما مل يذكر غري ذلك(
 

 .املوجزة جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية األولية 9إىل رقم  6تعترب اإليضاحات املرفقة يف الصفحات من رقم 
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 يونيـو 30لفرتة الستــة أشهر املنتهية يف   
  2020 2019 
    

    نشطة التشغيليةالنقدية من األ التدفقات
 382.222 (675,578)  للفرتة الدخل )اخلسارة( / صايف

    تعديالت لبنود غري نقدية
 73.739 -  قائمة الدخلابلقيمة العادلة من خالل  مالية موجوداتبيع  رةخسا

ابلقيمة العادلة  املالية موجوداتالتغري يف القيمة العادلة لل (ربحخسارة / )
 قائمة الدخلمن خالل 

 
821,066 )340.445( 

    التغريات يف املوجودات واملطلوابت التشغيلية:
 )2.494.691( (36,559)  قائمة الدخلخالل  ابلقيمة العادلة من مالية موجودات إىلضافات إ

قائمة خالل  ابلقيمة العادلة من مالية موجودات بيع من متحصالت
 الدخل

 
- 2.503.140 

 - (10,504)  توزيعات أرابح مستحقة
 78 (1,177)  أتعاب إدارة مستحقة

 77 (1,178)  مطلوابت أخرى
 124.120 96,070  نشطة التشغيليةمن األ الناجتةصايف التدفقات النقدية 

    
    التمويلية األنشطة من النقدية التدفقات

 2.462.614 -  الفرتة خالل لالسرتداد قابلة وحدات اصدار
 )2.459.284( -  الفرتة خالل لالسرتداد قابلة وحدات اسرتداد
 3.330 -  من األنشطة التمويلية الناجتةالتدفقات النقدية  صايف

    
 127.450 96,070  يف النقد وما يعادله زايدةصايف ال

 64.606 80,734   الفرتة بدايةنقد وما يعادله كما يف ال
 192.056 176,804   الفرتة هنايةنقد وما يعادله كما يف ال

 
 



 
 صندوق فالكم لقطاع البرتوكيماوايت

 (مراجعة)غري  املوجزة وليةإيضاحات حول القوائم املالية األ
  2020يونيو  30لفرتة الستة أشهر املنتهية يف 

 (ذلك غري يذكر مل ما السعودي ابلرايل املبالغ)مجيع 
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 عـام -1
إن صندوق فالكم املتداول لقطاع البرتوكيماوايت )"الصندوق"( هو صندوق مت أتسيسه مبوجب اتفاقية بني شركة فالكم 
للخدمات املالية )"مدير الصندوق"( واملستثمرين ابلصندوق )"حاملي الوحدات"(. يهدف الصندوق إىل حتقيق منو ومكاسب 

سوق طاع البرتوكيماوايت املدرجة يف لسلة من أسهم شركات ق غري النشط االستثماررأمسالية على املدى الطويل من خالل 
السعودية بغرض حتقيق مستوى أداء مياثل أداء املؤشر قبل الرسوم واملصاريف. إن الصندوق "مفتوح املدة"، وال يقوم  األسهم

مما ينعكس على سعر  ،يف الصندوقعادة بتوزيع أية أرابح على حاملي الوحـدات، بل يعاد استثمار مجيع األرابح احملصلة 
على وفقاً لتقدير واعتماد جملس إدارته بتوزيع فائض السيولة على شكل توزيعات  ،وحدة الصندوق. جيوز أن يقوم الصندوق

 حاملي الوحدات.

 إن عنوان مدير الصندوق هو كما يلي:
 فالكم للخدمات املالية

 884ب. ص.شارع العليا، 
 11421الرايض 

 اململكة العربية السعودية

 إبعدادالوحدات، يعترب مدير الصندوق أن الصندوق مبثابة وحدة حماسبية مستقلة. وعليه، يقوم املدير  حاملييف تعامله مع 
  قوائم مالية منفصلة للصندوق.

(. بدأ 2010يونيو  23)املوافق هـ 1431رجب  11لصندوق بتاريخ تأسيس امت احلصول على ترخيص هيئة السوق املاليـة ل
 .(2010يوليو  5 هـ )املوافق1431رجب  23 الصندوق نشاطه بتاريخ

 24هـ )املوافق 1427ذو احلجة  3خيضع الصندوق ألحكام الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن هيئة السوق املالية بتاريخ 
( واليت 2016مايو  23هـ )املوافق 1437شعبان  16املالية بتاريخ (، واملعّدل من قبل جملس هيئة السوق 2006 ديسمرب

 توضح املتطلبات اخلاصة بعمل الصناديق االستثمارية داخل اململكة العربية السعودية.

  أسس االعداد -2
األولية" )معاير احملاسبة الدويل  املاليةلتقارير "ا - 34رقم  الدويلملعيار احملاسبة وفقاً  املوجزة وليةاأل مت إعداد هذه القوائم املالية

املالية السنوية  القوائممع  املوجزة األوليةاملالية املرحلية  القوائمجيب قراءة هذه  .مدة يف اململكة العربية السعوديةاملعت (،34رقم 
 .2019ديسمرب  31املنتهية يف 

الية ابلقيمة العادلة املوجودات امل عادة تقييمإبل واملعدّ مبوجب مبدأ التكلفة التارخيية املوجزة  األولية مت إعداد هذه القوائم املالية
 .قائمة الدخلمن خالل 

املوجزة مع تلك  وليةاملالية األقوائم توافق السياسات والتقديرات واالفرتاضات احملاسبية الرئيسية املستخدمة يف إعداد هذه الت
  .2019ديسمرب  31للسنة املنتهية يف  املراجعةالية امل القوائماملستخدمة يف إعداد 



 
 صندوق فالكم لقطاع البرتوكيماوايت

 (مراجعة)غري  املوجزة وليةإيضاحات حول القوائم املالية األ
  2020يونيو  30لفرتة الستة أشهر املنتهية يف 

 (ذلك غري يذكر مل ما السعودي ابلرايل املبالغ)مجيع 
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ولذلك ال يتم عرض املوجودات واملطلوابت املتداولة وغري املتداولة بشكل ، ليس للصندوق دورة تشغيلية ميكن تعريفها بوضوح
 السيولة.. وعوضاً عن ذلك، تعرض املوجودات واملطلوابت حسب ترتيب األولية منفصل يف قائمة املركز املايل

من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافرتاضات تؤثر يف تطبيق السياسات احملاسبية املوجزة األولية يتطلب إعداد القوائم املالية 
واملطلوابت واإليرادات واملصاريف. قد ختتلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. تتم  للموجوداتواملبالغ املشمولة يف التقرير 

ديرات واالفرتاضات املتعلقة هبا بشكل مستمر. يتم إثبات مراجعة التقديرات احملاسبية يف السنة اليت يتم خالهلا مراجعة التق
مل يتم استخدام أية تقديرات جوهرية أو افرتاضات مؤثرة يف إعداد هذه  مراجعة التقديرات وأتثريها على أية سنوات مستقبلية.

 .املوجزة القوائم املالية األولية

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

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

 .للصندوقاملوجزة  وليةاملالية األ قوائمعلى ال
 

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

 ابلرايل السعودي والذي ميثل العملة الوظيفية وعملة العرض للصندوق. وجزةامل األولية عرض القوائم املالية تمي
 

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

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

 الدائنة تقارب قيمها العادلة.
 

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

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

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

  



 
 صندوق فالكم لقطاع البرتوكيماوايت

 (مراجعة)غري  املوجزة وليةإيضاحات حول القوائم املالية األ
  2020يونيو  30لفرتة الستة أشهر املنتهية يف 

 (ذلك غري يذكر مل ما السعودي ابلرايل املبالغ)مجيع 
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تعتمد على أسعار مدرجة يف أسواق نشطة واليت يتم تصنيفها ضمن املستوى األول، وتتضمن أدوات حقوق  االستثماراتإن 
 هلذه األدوات.املدرج الصندوق بتعديل السعر  مال يقو امللكية املدرجة. 

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

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

ابلقيمة العادلة من  مالية موجودات
 8,232,824 - - 8,232,824 قائمة الدخلخالل 

 )مراجعة( 9201ديسمرب  31يف  كما
 اجملموع الثالث املستوى الثاين املستوى األول املستوى املوجودات فئة

ابلقيمة العادلة من  مالية موجودات
 9,017,331 - - 9,017,331 قائمة الدخلخالل 

 
 عالقة مع أطراف ذويو أرصدة  معامالت -6

الطرف  علىو ممارسة نفوذ هام أخر الطرف األ علىكان لطرف القدرة على السيطرة   إذاعالقة  ويهنا ذعلى أ طرافاألتعترب 
 .والتشغيليةخر يف اختاذ القرارات املالية آلا

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

 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 

 طراف ذوي عالقةأ

 

 طبيعة املعاملة

 

2020  2019  

 يونيو 30
2020 

  )غري مراجعة(

ديسمرب  31
2019 
 )مراجعة(

شركة فالكم 
 للخدمات املالية

 
 ة وأخرىدار إتعاب أ

 
20,646  25,856  10,229  11,406 

شركة فالكم 
 املاليةللخدمات 

االستثمار  /)استبعاد من(  
 يف وحدات الصندوق

 
)440,768(   1,874,587  6,479,689  6,920,457 

  



 
 صندوق فالكم لقطاع البرتوكيماوايت

 (مراجعة)غري  املوجزة وليةإيضاحات حول القوائم املالية األ
  2020يونيو  30لفرتة الستة أشهر املنتهية يف 

 (ذلك غري يذكر مل ما السعودي ابلرايل املبالغ)مجيع 
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لصندوق ل حقوق امللكيةومصاريف أخرى حتسب ابلنسب املوضحة أدانه من  أتعابة و إدار  أتعابيقوم الصندوق بدفع 
 واحملتسبة يف كل يوم تقييم.

 النسبـة 
٪0.5 أتعاب إدارة  

  أتعاب ومصاريف أخرى تشمل:
٪0.22 رسوم إدارية  
٪0.10 رسوم احلفظ  
٪0.10 رسوم املؤشر  

٪0.08 رسوم اإلدراج والتسجيل  

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

 
 على الصندوق  19-اثر كوفيدآ -7

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

 د االجتماعي والعمل من املنزل(.اعبتا )مثل الوظفينوالصحة مل

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

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

 ا للخطر.موظفين وسالمة قصارى جهدان ملواصلة عملياتنا أبفضل وأسلم طريقة ممكنة دون تعريض صحة
 

 آخر يوم للتقييم -8
 30 كانإن آخر يوم تقييم   حساب قيمة حقوق امللكية يف هناية كل يوم عمل )يوم التقييم(. ، ويتميتم تقييم وحدات الصندوق

 .2020يونيو 
 

 املوجزة األولية املاليةاملوافقة على القوائم  -9
 أغسطس 23)املوافق  ه1442حمرم  4خ بتاري إدارة الصندوقجملس من قبل املوجزة  األولية ئم املاليةمتت املوافقة على القوا

2020). 
 


