
 

  

 للمرابحة�بالريال�السعوديصندوق�فالكم�

 )� ا�الية�للخدمات�فالكمشركة� من�قبل�ر ا�دا�(

  (غ&%�مراجعة)�ا�وجزة�القوائم�ا�الية�ا�ولية

  �م٢٠٢١يونيو��٣٠لف1%ة�الستة�أشهر�ا�ن,+ية�*ي�

 ا�ستقل�ص�ا�راجعتقرير�فحمع�

  



 

 للمرابحة�بالريال�السعوديصندوق�فالكم�

 فالكم�للخدمات�ا�اليةشركة��ا�دار�من�قبل

  ا�وجزة�القوائم�ا�الية�ا�ولية

  �م٢٠٢١يونيو��٣٠لف1%ة�الستة�أشهر�ا�ن,+ية�*ي�

  
  الصفحة  ا�حتويات�جدول 

  ٢  ا�ستقل��راجعافحص�تقرير�

  ٣  ا�وجزة�قائمة�ا�ركز�ا�ا@ي�ا�ولية

  ٤  ا�وجزة�ا�ولية�اJخر �الشامل�الدخلالربح�أو�الخسارة�و�قائمة�

  ٥  ا�وجزة�العائدة�إ@ى�حامNي�الوحدات�ا�ولية�صا*ي�ا�وجوداتقائمة�التغ&%ات�*ي�

  ٦  ا�وجزة�قائمة�التدفقات�النقدية�ا�ولية

  �١٣- �٧  ا�وجزة�إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�ا�ولية

  

  





 

�ال�يتجزأ�من�هذه�القوائم�ا�الية�ا-ولية�ا�وجزة.��١٥إ/ى�١ن�ة�متعت��Fا[يضاحات�ا�رفق
ً
  جزءا

٣ 

 مرابحة�بالريال�السعوديصندوق�فالكم�لل

 )ا�الية�للخدمات�فالكما�دار�من�قبل�شركة�(

  م٢٠٢١يونيو��٣٠كما�*ي��ا�وجزةقائمة�ا�ركز�ا�ا@ي�ا�ولية�

  ما�لم�يذكر�غ�FGذلك)�السعودي�بالريال�ا�بالغ(جميع�

  

 إيضاح  
  م�٢٠٢١يونيو�٣٠  

    (غ&%�مراجعة)

٣١�cم٢٠٢٠%ديسم  

  (مراجعة)

              

            ا�وجودات

  ٣٥٬٩٤٢٬٥٤١   ١٢٬٦٣١٬١٢٢    ٦  يعادله�وما�نقد

  ١٬٠٩٨٬٩٩٥٬٠٩٣    ١٬٤٢٨٬٢٣٨٬٢٦٩    ٧  بالتكلفة�ا�طفأة�مالية�موجودات

  ٥٧٤٬١٨١٬٢٩١    ١٬٠٢٥٬٢٠٩٬٣٨٧    ٨  الربح�أو�الخسارةبالقيمة�العادلة�من�خ�ل��مالية�موجودات

  ٧٬٧٤٤٬٤٥٨    ٦٬٦٨٨٬٠٧٦      عوائد�عقود�مرابحة�مستحقة

  ١٬٧١٦٬٨٦٣٬٣٨٣    ٢٬٤٧٢٬٧٦٦٬٨٥٤      مجموع�ا�وجودات

            

            ا�طلوبات

  ٢٬٦٧٢٬١٠٨    ٣٬٢٣٨٬٩٨٢    ١٠  أتعاب�إدارة�مستحقة

  ٤٦٬٩٤١    ٨٠٬٢٣٤      مطلوبات�أخرى 

  ٢٬٧١٩٬٠٤٩    ٣٬٣١٩٬٢١٦      مجموع�ا�طلوبات

  ١٬٧١٤٬١٤٤٬٣٣٤    ٢٬٤٦٩٬٤٤٧٬٦٣٨      الوحدات�حامNي�إ@ى�العائدة�صا*ي�ا�وجودات

            

  ١٬٣٣٤٬٩٤٦٬٠٨٧    ١٬٩٠٥٬١٣١٬٨٤١      )ةعدد�الوحدات�ا�صدرة�(وحد

  ١٫٢٨   ١٫٣٠      قيمة�الوحدة�(ريال�سعودي)

  

  



 

�ال�يتجزأ�من�هذه�القوائم�ا�الية�ا-ولية�ا�وجزة.��١٥إ/ى�١ن�ة�متعت��Fا[يضاحات�ا�رفق
ً
  جزءا

٤ 

 للمرابحة�بالريال�السعوديصندوق�فالكم�
 )ا�الية�للخدمات�فالكما�دار�من�قبل�شركة�(

 ا�وجزة�دخل�الشامل�اJخر�ا�ولية�قائمة�الربح�أو�الخسارة�وال

  م�٢٠٢١يونيو��٣٠*ي�ا�ن,+ية�أشهر�الستة�لف1%ة

  ما�لم�يذكر�غ�FGذلك)�السعودي�بالريال�ا�بالغ(جميع�

 

م�٢٠٢١يونيو��٣٠    إيضاح  

    (غ&%�مراجعة)

  م�٢٠٢٠يونيو��٣٠

  (�غ&%�مراجعة)

            

            الدخل

  ١٤٬٧٥٧٬٧١٢    ٢٠٬٤٣٠٬٩٤٨      عقود�مرابحة�عموالتعوائد�

الربح�أو�بالقيمة�العادلة�من�خ�ل��مالية�موجوداتربح�بيع�

  ٦٨٢٬٩٣٥    ٤١٧٬٣٢٨    ٨  الخسارة

بالقيمة�العادلة��ا�الية�للموجوداتربح�التغ9�FGي�القيمة�العادلة�

  ٢٬٣٦٦٬٤٠٤    ٥٬٧٠٥٬٥٠٩    ٨  الربح�أو�الخسارةمن�خ�ل�

 -    ١٣٧٬٠٩٣      آخر�دخل�

�      ١٧٬٨٠٧٬٠٥١    ٢٦٬٦٩٠٬٨٧٨  

            

            ا�صاريف

  (٣٬٣٢٤٬٨٠١)    (٦٬١٤٣٬٦٨٦)    ١٠  أتعاب�إدارة�

  (٢٣٧٬٩٨٤)    (٣٠٢٬٣٨٦)      أخرى مصاريف�

�      (٦٬٤٤٦٬٠٧٢)    (٣٬٥٦٢٬٧٨٥)  

            

  ١٤٬٢٤٤٬٢٦٦    ٢٠٬٢٤٤٬٨٠٦      للف1%ة�الربح

  -    -      اEخر�للفFSة الدخل�الشامل

  ١٤٬٢٤٤٬٢٦٦   ٢٠٬٢٤٤٬٨٠٦      مجموع�الدخل�الشامل�للف1%ة

  

  



 

�ال�يتجزأ�من�هذه�القوائم�ا�الية�ا-ولية�ا�وجزة.��١٥إ/ى�١ن�ة�متعت��Fا[يضاحات�ا�رفق
ً
  جزءا

٥ 

 للمرابحة�بالريال�السعوديصندوق�فالكم�

 )ا�الية�للخدمات�فالكما�دار�من�قبل�شركة�(

 ا�وجزةحامNي�الوحدات�ا�ولية�لالعائدة�صا*ي�ا�وجودات�التغ&%ات�*ي�قائمة�

  م٢٠٢١يونيو��٣٠لف1%ة�الستة�أشهر�ا�ن,+ية�*ي�

  ما�لم�يذكر�غ�FGذلك)�السعودي�بالريال�ا�بالغ(جميع�

  

  م�٢٠٢٠يونيو��٣٠    م٢٠٢١يونيو��٣٠    

  ٨٩٠٬٣٢٢٬٢١٥    ١٬٧١٤٬١٤٤٬٣٣٤    (مراجعة)�*ي�بداية�الف1%ةحامNي�الوحدات��إ@ى�العائدة�صا*ي�ا�وجودات

  ١٤٬٢٤٤٬٢٦٦    ٢٠٬٢٤٤٬٨٠٦    الشامل�للفFSة�الربح�و�إجما/ي�الدخل

          واXس1%دادات�من�قبل�حامNي�الوحدات:�اXش1%اكات

  ١٬١٥١٬٢٨٦٬٦١٥    ١٬٣٤١٬٥٦٣٬٨٤٢    اصدار�وحدات�قابلة�ل�سFSداد�خ�ل�الفFSة

  (٦٨٨٬٨١٤٬٦١٦)    (٦٠٦٬٥٠٥٬٣٤٤)    اسFSداد�وحدات�قابلة�ل�سFSداد�خ�ل�الفFSة

(غ&%��يونيو �٣٠حامNي�الوحدات�كما�*ي��إ@ى�العائدة�صا*ي�ا�وجودات

  مراجعة)
  

١٬٣٦٧٬٠٣٨٬٤٨٠    ٢٬٤٦٩٬٤٤٧٬٦٣٨  

          

          الوحداتحركة�عدد�

  يونيو�بما�يKي:�٣٠تتلخص�الحركة�9ي�عدد�الوحدات�لفFSة�الستة�أشهر�ا�نPQية�9ي�

      

  م�٢٠٢٠يونيو��٣٠    م٢٠٢١يونيو��٣٠    

  ٧٠٨٬٥٠٢٬٠١٨    ١٬٣٣٤٬٩٤٦٬٠٨٧    (مراجعة)�الف1%ة�بدايةعدد�الوحدات�كما�*ي�

  ٩١٢٬١٠٧٬٠٨٥    ١٬٠٣٩٬٨٨١٬٧٣١    صدار�وحدات�قابلة�ل�سFSداد�خ�ل�الفFSةإ

  (٥٤٤٬٦٣٧٬٢٦٣)    (٤٦٩٬٦٩٥٬٩٧٧)    اسFSداد�وحدات�قابلة�ل�سFSداد�خ�ل�الفFSة

  ١٬٠٧٥٬٩٧١٬٨٤٠   ١٬٩٠٥٬١٣١٬٨٤١    (غ&%�مراجعة)�عدد�الوحدات�كما�*ي�o+اية�الف1%ة

  

  



 

�ال�يتجزأ�من�هذه�القوائم�ا�الية�ا-ولية�ا�وجزة.��١٥إ/ى�١ن�ة�متعت��Fا[يضاحات�ا�رفق
ً
  جزءا
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 فالكم�للمرابحة�بالريال�السعوديصندوق�

 )ا�الية�للخدمات�فالكما�دار�من�قبل�شركة�(

 ا�وجزة�ا�ولية��التدفقات�النقديةقائمة�

  م٢٠٢١يونيو��٣٠لف1%ة�الستة�أشهر�ا�ن,+ية�*ي�

  ما�لم�يذكر�غ�FGذلك)�السعودي�بالريال�ا�بالغ(جميع�

  

  

  م٢٠٢١يونيو��٣٠    ايضاح

    (غ&%�مراجعة)�

  م�٢٠٢٠يونيو��٣٠

  (غ&%�مراجعة)

�            نشطة�التشغيليةالتدفقات�النقدية�من�ا

  ١٤٬٢٤٤٬٢٦٦    ٢٠٬٢٤٤٬٨٠٦    لفFSةا�ربح

            

            تعديrت�لبنود�غ&%�نقدية

  (١٤٬٧٥٧٬٧١٢)    (٢٠٬٤٣٠٬٩٤٨)    مرابحة�عقودعموالت��عوائد

الربح�أو�بالقيمة�العادلة�من�خ�ل��مالية�موجودات�بيعربح�

  ،�صا9ي�الخسارة

  

(٤١٧٬٣٢٨)   (٦٨٢٬٩٣٥)  

بالقيمة�العادلة�من��ا�الية�للموجوداتالقيمة�العادلة�ربح�

  الربح�أو�الخسارةخ�ل�

  

(٥٬٧٠٥٬٥٠٩)    (٢٬٣٦٦٬٤٠٤)  

            

            التغ&%ات�*ي�ا�وجودات�وا�طلوبات�التشغيلية:

  (١٬٤٨٣٬٩٣٣٬٠٦٨)    (١٬٧٧٩٬٦٥٩٬٤٩٣)    بالتكلفة�ا�طفأة�مالية موجوداتضافات�إ

  ١٬٢٣٨٬٥٥٠٬٠٥٤    ١٬٤٧٠٬٨٤٧٬٢٦٥    مالية�بالتكلفة�ا�طفأة�موجوداتمتحص�ت�من�بيع�

الربح�أو�بالقيمة�العادلة�من�خ�ل��مالية�موجوداتضافات�إ

  الخسارة

  

(٦٨٨٬٩٩٩٬٩٩٧)    (٤٦٩٬٢٠٠٬٠٠٠) 

بالقيمة�العادلة�من�خ�ل��مالية�ا�وجوداتبيع��منمتحص�ت�

  الربح�أو�الخسارة

  

٢٥٩٬٢٣٩٬٧٣٤    ٢٤٤٬٠٩٤٬٧٣٨  

  (٣٬٨٠٢)    ١٬٠٥٦٬٣٨٢    عوائد�عقود�مرابحة�مستحقة

  ٣٠٢٬٩١٣    ٥٦٦٬٨٧٤    أتعاب�إدارة�مستحقة

  ٩٬١٢٩    ٣٣٬٢٩٣    مطلوبات�أخرى 

�  (٤٥٨٬٥٩٧٬٨٢٥)    (٧٥٨٬٣٦٩٬٩١٧)    نشطة�التشغيليةصا*ي�التدفقات�النقدية�ا�ستخدمة�*ي�ا

            

�            نشطة�التمويليةالتدفقات�النقدية�من�ا

  ١٬١٥١٬٢٨٦٬٦١٥    ١٬٣٤١٬٥٦٣٬٨٤٢    وحدات�قابلة�ل�سFSداد�خ�ل�الفFSة�إصدار 

  (٦٨٨٬٨١٤٬٦١٦)    (٦٠٦٬٥٠٥٬٣٤٤)    اسFSداد�وحدات�قابلة�ل�سFSداد�خ�ل�الفFSة

  ٤٦٢٬٤٧١٬٩٩٩    ٧٣٥٬٠٥٨٬٤٩٨    نشطة�التمويليةا��منصا*ي�التدفقات�النقدية�

  ٣٬٨٧٤٬١٧٤    (٢٣٬٣١١٬٤١٩)    صا*ي�التغ&%�*ي�النقد�وما�يعادله

  ٨٬٤٤٢٬٦٦٧    ٣٥٬٩٤٢٬٥٤١    �الف1%ة�بدايةنقد�وما�يعادله�كما�*ي�ال

  ١٢٬٣١٦٬٨٤١    ١٢٬٦٣١٬١٢٢  ٦  �الف1%ة�o+ايةنقد�وما�يعادله�كما�*ي�ال



 للمرابحة�بالريال�السعوديصندوق�فالكم�
 )ا�الية�للخدمات�فالكما�دار�من�قبل�شركة�(

 إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�ا�ولية�ا�وجزة�

  م٢٠٢١يونيو��٣٠لف1%ة�الستة�أشهر�ا�ن,+ية�*ي�

    ما�لم�يذكر�غ�FGذلك)�السعودي�بالريال�ا�بالغ(جميع�
  

٧ 

 

   عـام - ١

�إن�صــــندوق�فــــالكم�للمرابحــــة�بالريــــال�الســــعودي�("الصــــندوق")�هــــو�صــــندوق�تــــم�تأسيســــه�بموجــــب�اتفاقيــــة�بــــGن�فــــالكم�للخــــدمات�ا�اليــــة

("مــدير�الصــندوق")�وا�ســتثمرين�بالصــندوق�("حــامKي�الوحــدات").�تتمثــل�أهــداف�الصــندوق�9ــي�تحقيــق�عائــد�وتــوف�FGســيولة�متوافقــة�مــع�

معدالت�أسواق�ا�ال�عKـى�ا�ـدى�القصـ�FGوا�حافظـة�عKـى�اسـتثمارات�حـامKي�وحـدات�الصـندوق.�كمـا�يقـدم�الصـندوق�للمسـتثمرين�حلـول�

عة�ا[س�مية�لتحقيـق�عائـدات�منافسـة�مـن�السـوق�مـن�اسـتثمارات�ا�رابحـة�القصـFGة�ا-جـل.�إن�الصـندوق�استثمارية�متوافقة�مع�الشري

"مفتوح�ا�دة"،�وال�يقوم�بتوزيع�أية�أرباح�عKى�حامKي�الوحدات،�بل�يعاد�اسـتثمار�جميـع�ا-ربـاح�ا�حصـلة�9ـي�الصـندوق�ممـا�يـنعكس�عKـى�

  سعر�وحدة�الصندوق.

  كما�يKي:�إن�عنوان�مدير�الصندوق�هو 

  فالكم�للخدمات�ا�الية

  ٨٨٤ب.�ص.شارع�العليا،�

  ١١٤٢١الرياض�

  ا�ملكة�العربية�السعودية

�الصــــندوق �الوحــــدات،�يعت�ــــ�Fمــــدير�الصــــندوق�أن�الصــــندوق�بمثابــــة�وحــــدة�محاســــبية�مســــتقلة.�وعليــــه،�يقــــوم�مــــدير �حــــامKي9ــــي�تعاملــــه�مــــع�

  قوائم�مالية�منفصلة�للصندوق.��بإعداد

).�بـــدأ�٢٠٠٨يونيـــو��١٦هــــ�(ا�وافـــق��١٤٢٩ةجمـــادى�اEخـــر �١٢لصـــندوق�بتـــاريخ�ا�تأســـيستـــرخيص�هيئـــة�الســـوق�ا�اليـــة�لتـــم�الحصـــول�عKـــى�

  .)٢٠٠٨يوليو���١٢(ا�وافق�هـ١٤٢٩رجب���٩الصندوق�نشاطه�بتاريخ

�ـهـــ١٤٢٧ذو�الحجـــة��٣وأنشـــطة�الصـــندوق�-حكـــام�الئحـــة�صـــناديق�االســـتثمار�الصـــادرة�عـــن�هيئـــة�الســـوق�ا�اليـــة�بتـــاريخ��معـــام�تخضـــع�ت

ل�مــن�قبــل�مجلــس�هيئــة�الســوق�ا�اليــة�بتــاريخ�٢٠٠٦ديســم�٢٤��F(ا�وافــق�
ّ
�كمــا)��،)٢٠١٦مــايو��٢٣هـــ�(ا�وافــق�١٤٣٧شــعبان��١٦)�وا�عــد

  م)�٢٠٢١ف�Fاير�٢٤هـ�(ا�وافق��١٤٤٢رجب�١٤لية�بتاريخ�من�قبل�مجلس�هيئة�السوق�ا�ا�هليعدت�تم

  

 أسس�اXعداد - ٢

 أسس�اXلw1ام ١- ٢

��ع�ا�ــوجزةتــم�إعــداد�هــذه�القــوائم�ا�اليـــة�ا-وليــة�
ً
"التقــارير�ا�اليـــة�ا-وليــة"�(معيــار�ا�حاســبة�الـــدو/ي��– ٣٤ا�حاســبة�الــدو/ي�رقــم��يـــار وفقــا

  للمراجعGن�وا�حاسبGن.��والبيانات�والتعليمات�ا-خرى�الصادرة�عن�الهيئة�السعودية���)،�ا�عتمدة�9ي�ا�ملكة�العربية�السعودية.٣٤رقم�

يـــــتم�عـــــرض�ا�وجـــــودات�وا�طلوبـــــات�ا�تداولـــــة�وغGـــــ�Fا�تداولـــــة�بشـــــكل��ولـــــذلك�ال �،لـــــيس�للصـــــندوق�دورة�تشـــــغيلية�يمكـــــن�تعريفهـــــا�بوضـــــوح

�عن�ذلك،�تعرض�ا�وجودات�وا�طلوبات�حسب�ترتيب�السيولة.�
ً
  منفصل�9ي�قائمة�ا�ركز�ا�ا/ي�ا-ولية.�وعوضا

  .التقرير�تاريخ�من�شهر��١٢فFSة�خ�ل�ومطلوباته�موجوداته�جميع�تسوية�أو�استعادة�الصندوق �يتوقع

 يمتثـــل�
ّ
(�يشـــار�إل§Pـــا�مجتمعـــة�وشـــروط�وأحكـــام�الصـــندوق�االســـتثمار�الصـــادرة�عـــن�هيئـــة�الســـوق�ا�اليـــة�للـــوائح�صـــناديق��الصـــندوق�أيضـــا

  .ب"الشروط�وا-حكام")

��تطلبـات��"ا�عيـار�ا�حاسـ¨�vالـدو/ي��قوائمن�الإ
ً
للتقـارير�ا�اليـة�ا-وليـة��٣٤ا�الية�ا-ولية�غ�FGمراجعة�واالفصـاحات�الـواردة�محـدودة�وفقـا

ــــة� ــــة�مــــــع�القــــــوائم�ا�اليــ ــــة�9ــــــي�القــــــوائم�ا�اليــــــة�الســــــنوية�ويجــــــب�قراء©Pــــــا�مرتبطــ ــــمن�كافــــــة�ا�علومــــــات�وا[فصــــــاحات�ا�طلوبــ ".�بالتــــــا/ي�ال�تتضــ

  ("آخر�قائمة�مالية�سنوية")م.�F٢٠٢٠ديسم��٣١دوق�للسنة�ا�نPQية�9ي�اجعة�للصنالسنوية�ا�ر 

  

 قياسأسس�ال ٢- ٢

��بـــدأ�التكلفـــة�التاريخيـــة�باســــتثناء�ا�وجـــودات�ا�اليـــة�
ً
ال�ــــ�vبالقيمـــة�العادلـــة�مــــن�خـــ�ل�الـــربح�أو�الخســـارة�تـــم�إعـــداد�القـــوائم�ا�اليـــة�وفقــــا

  .بالقيمة�العادلةتقاس�

  .� االستمرارية�مبدأ�واستخدام�ا�حاس¨�vاالستحقاق�أساس�باستخدام�ا�وجزة�ا-ولية�ا�الية�القوائم�هذه�إعداد�تم�،�ذلك�عKى�ع�وة

  



 للمرابحة�بالريال�السعوديصندوق�فالكم�
 )ا�الية�للخدمات�فالكما�دار�من�قبل�شركة�(

 إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�ا�ولية�ا�وجزة�

  م٢٠٢١يونيو��٣٠لف1%ة�الستة�أشهر�ا�ن,+ية�*ي�

    ما�لم�يذكر�غ�FGذلك)�السعودي�بالريال�ا�بالغ(جميع�
  

٨ 

 

 (تتمة)�أسس�اXعداد

 

  العملة�الوظيفية�وعملة�العرض ٣- ٢
  

�تمیبعملة�البيئة�االقتصادية�الرئيسية�ال��vيعمل��Pا�الصندوق�("العملة�الوظيفية").��ا�وجزة تقاس�البنود�ا�درجة�بالقوائم�ا�الية�ا-ولية

  .عرض�القوائم�ا�الية�ا-ولية�ا�وجزة�بالريال�السعودي�والذي�يمثل�العملة�الوظيفية�وعملة�العرض�للصندوق 

  

  استخدام�التقديرات�و�ا�حكام ٤-٣

ـــام�وتقـــــديرات�وافFSاضـــــات�تـــــؤثر�9ـــــي�تطبيـــــق�السياســـــات�ا�حاســـــبية��ا�ـــــوجزة�ا-وليـــــةيتطلـــــب�إعـــــداد�القـــــوائم�ا�اليـــــة� مـــــن�ا[دارة�وضـــــع�أحكــ

  وا�بالغ�ا�شمولة�9ي�التقرير�للموجودات�وا�طلوبات�وا[يرادات�وا�صاريف.�قد�تختلف�النتائج�الفعلية�عن�هذه�التقديرات.�

  

�مماثلـــة�للصـــندوق �الهامـــة�ا�حاســـبية�بالسياســـات�ا�تعلقـــة�والتقـــديرات�ا-حكـــام�كانـــت�ا�ـــوجزة�ا-وليـــة�ا�اليـــة�القـــوائم�هـــذه�إعـــداد�خـــ�ل

  .السنوية�ا�الية�القوائم�إعداد�9ي�ا�ستخدمة�والتقديرات�ل±حكام

  

.�١٩-راجـــع�الصــــندوق�ا�صـــادر�الرئيســــية�لعـــدم�التأكــــد�مـــن�التقــــدير�ا�فصــــح�عP²ـــا�9ــــي�القـــوائم�ا�اليــــة�الســـنوية�ا-خGــــFة�عـــن�جائحــــة�كوفيــــد

ــــFة.� ـــــة�الســــــنوية�ا-خGــ ــــا�9ــــــي�القــــــوائم�ا�اليـ ــــدم�التأكــــــد�مــــــن�التقــــــدير�ال�تــــــزال�مماثلــــــة�لتلــــــك�ا�فصــــــح�عP²ــ وتعتقــــــد�ا[دارة�أن�جميــــــع�مصــــــادر�عــ

  وسيواصل�الصندوق�مراقبة�الحالة،�وستنعكس�أي�تغيFGات�مطلوبة�9ي�فFSات�التقرير�ا�ستقبلية.

 

 اعتماد�ا�عاي&%�والتعديrت�الجديدة�عNى�ا�عاي&%�ا�حاسبية�الحالية -٣
  

�FGــى�ا�عــايKجديــدة�صـادرة؛�ومــع�ذلــك،�هنـاك�عــدد�مــن�التعـدي�ت�ع�FGوتــم�توضــيحها�9ــي��م٢٠٢١ينـاير��١سـارية�اعتبــاًرا�مــن�الال�توجـد�معــاي

  ا�وجزة�للصندوق.�وليةا�الية�ا- �قوائمعKى�هذه�ال�كبFG ا�الية�السنوية�ا�دققة�ولكن�ليس�لها�تأث��FGقوائمال

  

 السياسات�ا�حاسبية�الهامة - ٤

ماليــة�ســـنوية��قــوائم·ــي�نفســها�ا�طبقــة�9ــي�إعــداد�آخــر��ا�ــوجزةة�وليــا�اليــة�ا- �قــوائمإن�السياســات�ا�حاســبية�ا�طبقــة�9ــي�إعــداد�هــذه�ال

  .م٢٠٢٠ديسم�٣١��Fمدققة�للصندوق�للسنة�ا�نPQية�9ي�

  

 ا�خرى �وا�صروفاتأتعاب�ا�دارة�ورسوم�الحفظ� - ٥

عKـــــى�أســـــاس��ا�صـــــروفاتحيـــــث�يـــــتم�إثبـــــات�هـــــذه��،أتعـــــاب�ا[دارة�وأتعـــــاب�الحفـــــظ�وا�صـــــروفات�ا-خـــــرى �تشـــــملمصـــــاريف�الصـــــندوق��إن

  االستحقاق.

ا�ومحددة��
ً
 تستند�رسوم�ا[دارة�والحفظ�إ/ى�معدالت�محددة�مسبق

ً
  شروط�الصندوق:و �-حكام�وفقا

  

  ا�دارة�أتعاب

يــــتم�ا�حســــوبة�9ــــي�كــــل�يــــوم�تقيــــيم.�با[ضــــافة�إ/ــــى�ذلــــك،��ا�وجــــودات�صــــا9ي٪�ســــنوًيا�مــــن�قيمــــة�٠٫٥يــــدفع�الصــــندوق�رســــوم�إدارة�بمعــــدل�

  تداول.احتساب�هذه�الرسوم�واستحقاقها�9ي�كل�يوم�

  

  فظ�الح�أتعاب

٪�مــــن�صــــا9ي�قيمــــة�أصــــول�الصــــندوق�9ــــي�كــــل�يــــوم�تقيــــيم.�يــــتم�احتســــاب�هــــذه�٠٫٠٢الصــــندوق�رســــوم�حفــــظ�بمعــــدل�ســــنوي�قــــدره��يــــدفع

  الرسوم�واستحقاقها�9ي�كل�يوم�تداول.



 للمرابحة�بالريال�السعوديصندوق�فالكم�
 )ا�الية�للخدمات�فالكما�دار�من�قبل�شركة�(

 إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�ا�ولية�ا�وجزة�

  م٢٠٢١يونيو��٣٠لف1%ة�الستة�أشهر�ا�ن,+ية�*ي�

    ما�لم�يذكر�غ�FGذلك)�السعودي�بالريال�ا�بالغ(جميع�
  

٩ 

 

  

  وما�*ي�حكمه���النقد - ٦

  م٢٠٢١يونيو��٣٠  

    (غ&%�مراجعة)�

٣١��%cم٢٠٢٠ديسم  

  (مراجعة)�

 ٣٥٬٩٤٢٬٥٤١    ١٢٬٦٣١٬١٢٢ النقد�لدى�البنوك�

  

  ا�طفأة�بالتكلفة ا�الية�ا�وجودات - ٧

يتكون�الرصيد�من�استثمار�الصندوق�9ي�عقود�ا�رابحة�بسلع�منخفضة�ا�خاطر�بسعر�ثابت�9ي�البنوك�ا�حلية�وا�ؤسسات�ا�الية�

ا�بالتكلفة�ا�طفأة(فالكم�للخدمات�ا�الية).�يتم�قياس�هذه�االستثمارات�مبدئًيا�بالتكلفة�ويتم�قياسها�
ً
  .الحق

  

 فيما�يKي�قائمة�بالسلع�ا�ستثمرة:

  م٢٠٢١يونيو��٣٠  

    (غ&%�مراجعة)�

٣١��%cم٢٠٢٠ديسم  

  (مراجعة)�

 ٧١٩٬٣٤٩٬٧٤٥    ٨٨٢٬٧٠٨٬٣٩٣ الب�تينوم

 ٣٧٩٬٦٤٥٬٣٤٨    ٥٤٥٬٥٢٩٬٨٧٦  باالديوم

  ١٬٠٩٨٬٩٩٥٬٠٩٣    ١٬٤٢٨٬٢٣٨٬٢٦٩ 

 

  الربح�أو�الخسارة�بالقيمة�العادلة�من�خrل اXستثمارات - ٨

�9ـــي�ا�رابحـــة�وتـــدار�مـــن�قبـــل�شـــركات�يمثـــل�هـــذا�الرصـــيد�اســـتثمار�الصـــندوق�9ـــي�وحـــدات�صـــناديق�االســـتثمار�ا�حليـــة�ا-خـــرى�ال�ـــ�vتســـتثمر 

  .االستثمار�ا�رخصة�من�قبل�هيئة�السوق�ا�الية�9ي�ا�ملكة�العربية�السعودية

  

 الصندوق:�فيما�يKي�تفاصيل�االستثمارات�ا�حتفظ��Pا�9ي�وحدات

  م٢٠٢١يونيو��٣٠  

    (غ&%�مراجعة)�

٣١��%cم٢٠٢٠ديسم  

  (مراجعة)�

 ٢٣٨٬٥١٩٬٠٢٨    ٤٦٤٬٢٤٦٬٣٥١ صندوق�ا[نماء�للسيولة�بالريال�السعودي

  ١٣٠٬٧٧٤٬٥١٠    ٣٢٣٬٥٠٣٬٠٨٧  صندوق�ألفا�للمرابحة

  ٢٠٬٥٧٠٬٠٩٦    ١١٧٬٥٦٠٬٨١٠  صندوق�الخ�FGكابيتال�للمرابحة�بالريال�السعودي

  ٤٩٬٣٩١٬٣٢٢    ٥٠٬٩٣٧٬٩٩٠  للمرابحة�بالريال�السعودي�ا-ول صندوق�

 ٤٠٬١٢٧٬٠٢٠    ٣٩٬٩٣٦٬٤٥١  صندوق�مسقط�ا�الية�-سواق�النقد

  ٤٢٬٠٣٣٬٣٨٢    ٢٩٬٠٢٤٬٦٩٨  صندوق�إتقان�للمرابحات�والصكوك

  ٥٢٬٧٦٥٬٩٣٣    -  السعودي�بالريال�ا�رابح صندوق 

  ٥٧٤٬١٨١٬٢٩١    ١٬٠٢٥٬٢٠٩٬٣٨٧ 

  

  

  

  



 للمرابحة�بالريال�السعوديصندوق�فالكم�
 )ا�الية�للخدمات�فالكما�دار�من�قبل�شركة�(

 إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�ا�ولية�ا�وجزة�

  م٢٠٢١يونيو��٣٠لف1%ة�الستة�أشهر�ا�ن,+ية�*ي�

    ما�لم�يذكر�غ�FGذلك)�السعودي�بالريال�ا�بالغ(جميع�
  

١٠ 

 

 

  

  (تتمة)�بالقيمة�العادلة�من�خrل�الربح�أو�الخسارةاXستثمارات�

  م٢٠٢١يونيو��٣٠  

    (غ&%�مراجعة)�

٣١��%cم٢٠٢٠ديسم  

  (مراجعة)�

 ١٧٤٬٧٨٩٬٠٧٩    ٥٧٤٬١٨١٬٢٩١ اXفتتا�ي�الرصيد

 ١٬٤١٩٬٧٠٠٬٠٠٠    ٦٨٨٬٩٩٩٬٩٩٧  /�السنةشراء�خ�ل�الفFSة�

 (١٬٠٢٨٬١٥٥٬٢٨٨)    (٢٤٤٬٠٩٤٬٧٣٨)  /�السنةخ�ل�الفFSة��بيع

  ٥٦٦٬٣٣٣٬٧٩١    ١٬٠١٩٬٠٨٦٬٥٥٠  

�الــربح�خــrل�مــن�العادلــة�بالقيمــة�اXســتثمارات�*ــي�التغ&ــ%�صــا*ي

  الخسارة�أو

  

   

 ٣٬٨٤٤٬١٨٠    ٤١٧٬٣٢٨  خ�ل�الفFSة/�السنة،�صا9ي��محققة�بالقيمة�العادلةمكاسب�

 ٤٬٠٠٣٬٣٢٠    ٥٬٧٠٥٬٥٠٩  خ�ل�الفFSة/�السنة،�صا9ي�مكاسب�غ�FGمحققة�بالقيمة�العادلة

صـــا9ي�الـــربح�9ـــي�االســـتثمارات�بالقيمـــة�العادلـــة��مـــن�خـــ�ل�الـــربح�أو�

 ٧٬٨٤٧٬٥٠٠    ٦٬١٢٢٬٨٣٧  الخسارة�

 ٥٧٤٬١٨١٬٢٩١    ١٬٠٢٥٬٢٠٩٬٣٨٧  الرصيد�الختامي

  
  العادلة�القيمة�تقديرات - ٩

  

.�التقريــر9ــي�تــاريخ��كمــاالقيمــة�العادلــة�لــ±دوات�ا�اليــة�ا�تداولــة�9ــي�ا-ســواق�النشــطة�عKــى�أســعار�الســوق�ا�درجــة�9ــي�½Pايــة�التــداول��تعتمــد

  � .عKى�أحدث�سعر�للعرض�بناءً بيع�9ي�يوم�التقييم��حركةأي��عل§Pايتم�تقييم�ا-دوات�ال��vلم�يتم�

  

وحجــم�كــافيGن�لتقــديم�معلومــات�الســعر�عKــى��بحركــةمــل�مــع�ا�وجــودات�أو�ا�طلوبــات�الســوق�النشــط�هــو�الســوق�الــذي�يــتم�فيــه�التعا�إن

�مخصـــــص�انخفـــــاض�قيمـــــة�الـــــذمم�ا�دينـــــة�
ً
الدفFSيـــــة�للـــــذمم��القيمـــــةو ا-خـــــرى�أســـــاس�مســـــتمر.�يفSـــــFض�أن�تكـــــون�القيمـــــة�الدفFSيـــــة�ناقصـــــا

  الدائنة�تقارب�قيمها�العادلة.

  

  :ليةالتا�ا�ستويات�من�العادلة�القيمةتسلسل��يتكون 
  

ال�ـــــ�vتســـــتطيع�ا�نشـــــأة��ا�ماثلـــــةلـــــة)�9ـــــي�أســـــواق�نشـــــطة�للموجـــــودات�أو�ا�طلوبـــــات�(غGـــــ�Fمعّد �ةا�ســـــتوى�ا-ول:�·ـــــي�أســـــعار�معلنـــــ •

 .الوصول�إل§Pا�بتاريخ�القياس

ا�ســـتوى�الثـــاني:�·ـــي�مــــدخ�ت�أخـــرى�غGـــ�Fا-ســــعار�ا�درجـــة�ا�علنـــة�9ــــي�ا�ســـتوى�ا-ول�وال�ـــ�vتكــــون�ملحوظـــة�ل±صـــل�أو�االلSــــÀام� •

 .بشكل�مباشر�أو�غ�FGمباشر

 .وا�طلوبات�للموجوداتا�ستوى�الثالث:�·ي�مدخ�ت�غ�FGقابلة�للم�حظة� •
  

ـــــ ــــــتوى�يــ ـــــمن�ا�سـ ــــة�ا�درجـــــــة�ضــ ـــــعار�ا�درجـــ ــــــ�ف�ا-ســ ــــــى�ا�ـــــــدخ�ت�بخـ ـــــتثمارات�القائمـــــــة�عKـ ــــــنيف�االســ وال�ـــــــ�vيمكـــــــن�م�حظPQـــــــا��ا-ول تم�تصـ

ا�تاحـــة�9ـــي��للصـــندوق �ا�وجـــوداتذه�االســـتثمارات�باســـتخدام�صـــا9ي�قيمـــة�،�وقـــد�تـــم�تقيـــيم�هـــالثـــانيللموجـــودات�أو�ا�طلوبـــات�كمســـتوى�

  تداول�(سوق�ا-سهم�السعودية).
  

  ال�تعت��Fالقيمة�العادلة�ا�قدرة�للموجودات�وا�طلوبات�ا�الية�للصندوق�مختلفة�بشكل�كب�FGعن�قيمPQا�الدفFSية.



 للمرابحة�بالريال�السعوديصندوق�فالكم�
 )ا�الية�للخدمات�فالكما�دار�من�قبل�شركة�(

 إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�ا�ولية�ا�وجزة�

  م٢٠٢١يونيو��٣٠لف1%ة�الستة�أشهر�ا�ن,+ية�*ي�

    ما�لم�يذكر�غ�FGذلك)�السعودي�بالريال�ا�بالغ(جميع�
  

١١ 

 

  (تتمة)�العادلة�القيمة�تقديرات

  

ــــي�للقيمــــــة�العادلــــــة��تحليــــــلالجــــــدول�التــــــا/ي��يتضـــــمن ــــوداتالتسلســــــل�الهرمــ ــــة���وجــ ــــب�الفئــــــة)�ا�قاســــــة�بالقيمــ ومطلوبــــــات�الصــــــندوق�(حســ

    :م�٢٠٢٠ديسم�٣١�Fو�م٢٠٢١يونيو��9٣٠ي��كماالعادلة�

  

  ا�جموع  الثالث�ا�ستوى   الثاني�ا�ستوى   ا�ول �ا�ستوى   

          م�(غ&%�مراجعة)٢٠٢١يونيو��٣٠

بالقيمة�العادلة�من��مالية�موجودات

  ١٬٠٢٥٬٢٠٩٬٣٨٧  -  ١٬٠٢٥٬٢٠٩٬٣٨٧  -   �الخسارة�أو�الربحخ�ل�

٣١�%cمراجعةم�(�٢٠٢١ديسم(          

بالقيمة�العادلة�من��مالية�موجودات

 ٥٧٤٬١٨١٬٢٩١ -  ٥٧٤٬١٨١٬٢٩١  -   الخسارة�أو�الربحخ�ل�

  

  تصنيف�ا�دوات�ا�الية

  

    

  م٢٠٢١يونيو��٣٠

    (غ&%�مراجعة)

٣١��%cم�٢٠٢٠ديسم

  (مراجعة)

  �        بالتكلفة�ا�طفأة�ا�وجودات�ا�الية

  ٣٥٬٩٤٢٬٥٤١    ١٢٬٦٣١٬١٢٢    النقد�ومايعادله

 ١٬٠٩٨٬٩٩٥٬٠٩٣   ١٬٤٢٨٬٢٣٨٬٢٦٩   بالتكلفة�ا�طفأةا�وجودات�ا�الية�

   ١٬١٣٤٬٩٣٧٬٦٣٤   ١٬٤٤٠٬٨٦٩٬٣٩١ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 للمرابحة�بالريال�السعوديصندوق�فالكم�
 )ا�الية�للخدمات�فالكما�دار�من�قبل�شركة�(

 إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�ا�ولية�ا�وجزة�

  م٢٠٢١يونيو��٣٠لف1%ة�الستة�أشهر�ا�ن,+ية�*ي�

    ما�لم�يذكر�غ�FGذلك)�السعودي�بالريال�ا�بالغ(جميع�
  

١٢ 

 

  معامrت�مع�أطراف�ذوي�عrقة - ١٠

نفـوذ�هـام�عKـى�الطـرف�االخـر�9ـي�اتخـاذ�و�ممارسـة�أخـر�ع�قـة�إذا�كـان�لطـرف�القـدرة�عKـى�السـيطرة�عKـى�الطـرف�اE �ذوي ½Pـا�أطراف�تعت��Fا- 

  القرارات�ا�الية�والتشغيلية.

  

ــــى�أحكــــــام�وشــــــروط� ــــع�بــــــدورها�إ/ــ ــــراف�ذوي�الع�قــــــة�ال�ــــــ�vتخضــ ــــوم�الصــــــندوق�بالتعامــــــل�مــــــع�ا-طــ ــــياق�االعتيــــــادي�ل±عمــــــال،�يقــ ضــــــمن�الســ

  الع�قة�من�ِقبل�مجلس�إدارة�الصندوق.الصندوق�الصادرة�من�هيئة�السوق�ا�الية.�يتم�اعتماد�كافة�ا�عام�ت�مع�ا-طراف�ذوي�

  

صا9ي�قيمة�أصول�الصندوق�محسـوبة�9ـي�كـل�يـوم�تقيـيم.�با[ضـافة�إ/ـى�ذلـك�،�يقـوم�٪�سنوًيا�من�٠٫٥يدفع�الصندوق�رسوم�ا[دارة�بمعدل�

  مدير�الصندوق�برد�أي�مصروفات�أخرى�تم�دفعها�نيابة�عن�الصندوق.

  

 الصندوق �عNى�١٩-كوفيد�ثارآ - ١١

ـــي�بســــرعةال�ـــــ�vتطــــورت��)١٩-كوفيــــدفGـــــFوس�كورونــــا�العـــــالم�v(�جائحــــة�تــــزال�ال م�وخاصـــــة�أن�٢٠٢١مصـــــدر�قلــــق�9ـــــي�عــــام��،م�٢٠٢٠عــــام�9ــ

ـــGننظـــــًرا��9ـــــي�بعـــــض�البلـــــدان.�ومـــــع�ذلـــــك،�١٩-ا�تغGـــــFات�الجديـــــدة�للفGـــــFوس�مرتبطـــــة�بعـــــودة�كوفيـــــد 9ـــــي�ا�ملكـــــة��أصـــــبحت��لنجـــــاح�التحصــ

�اطالنشــــ�عKــــى�الفGـــFوس�الحتــــواء�الحكومــــة�اتخـــذ©Pا�ال�ــــ�vا[جــــراءات�أثـــرتحيــــث�الحـــاالت�تحــــت�الســـيطرة�9ــــي�ا�ملكــــة�العربيـــة�الســــعودية.�

ــــدة�اتخــــــذنا�لقــــــد�و�.م٢٠٢١خــــــ�ل�النصــــــف�ا-ول�مــــــن�عــــــام��االقتصــــــادي ــــار�وتخفيــــــف�لرصــــــد�إجــــــراءات�عــ ــــد�آثــ �إجــــــراءات�مثــــــل�،١٩-كوفيــ

  .�وظفينا�والصحة�الس�مة

جــراءات�التحفGـــ�Àاالقتصــادي�ا�علنـــة�للتغلــب�عKـــى�[ �م�نظـــًرا٢٠٢١لــم�يكــن�التـــأث�FGعKــى�أعمالنـــا�ونتائجنــا�كبGـــFًا�9ــي�النصـــف�ا-ول�مــن�عــام�

بســبب�بــرامج�التحفGــ�Àا�علنــة�،��تــأث�FGالوبــاء.�فقــد�أدى�ذلــك�إ/ــى�انخفــاض�أســعار�الفائــدة�وزيــادة�ا�عــروض�النقــدي�/�الســيولة�9ــي�الســوق�.

قويــة�لÅقــراض�بالهــامش��رغبــةفقــد�تمكــن�مــدير�الصــندوق�مــن�الحفــاظ�عKــى�عائــد�قــوي�للصــندوق�بســبب�ا[جــراءات�ا�تخــذة�إ/ــى�جانــب�

  خ�ل�الفFSة.

�بأفضـل�عمليـاتال��واصـلةدها�جهـ�قصـارى �سـنبذل�ذلـك،�مـع�وبـالتوازي �ونصـائحها،�الحكومـة�سياسـات�اتبـاع�واصلتستؤكد�ا[دارة�أ½Pا�

  .للخطر�موظفيناوس�مة��صحة�تعريض�دون �ممكنة�طريقة�وأسلم

  الختامي�الرصيد  مبلغ�ا�عامrت�    

�يونيو�٣٠ طبيعة�العrقة  عrقة�ي ذو �أطراف

  م٢٠٢١

�يونيو�٣٠

 م٢٠٢٠

�يونيو�٣٠

 م٢٠٢١
 ٣١��Fديسم�

 م٢٠٢٠

  مراجعة)�(   (غ&%�مراجعة)  )مراجعة(غ�FG   (غ&%�مراجعة)    

�فالكم�شركة

  ا�الية�للخدمات

 أتعاب�ا[دارة�

  )٢٬٦٧٢٬١٠٨(  )٣٬٢٣٨٬٩٨٢( (٣٬٣٢٤٬٨٠١)  )٦٬١٤٣٬٦٨٦(  

�فالكم�شركة

 ٢١١٬٣١٠٬٣١٨  ١٩١٬٢٠٨٬٣٩٣ -   -   مرابحة�عقود  ا�الية�للخدمات

�فالكم�شركة

  ا�الية�للخدمات

�من�ا�كتسب�الدخل

  ١٬٠٥١٬٩٣٧   ٧١٠٬٠٥٩  -   ٤٬٣٠٢٬٢٧٠  العقود

صندوق�فالكم�

  للطروحات�ا-ولية

  وحدات��9ي�استثمار

  ٩٬٥٦٩٬٣٢٩  ٣٬٠١٠٬٠٨٨ ٦٬٠٠٠٬٠٠٠  ٣٬٠٠٠٬٠٠٠  صندوق�ا�رابحة��

صندوق�فالكم�

  للطروحات�ا-ولية

�وحدات�اسFSداد

 -   -   (١٣٬٨٠٠٬٠٠٠)   (٩٬٧٩٨٬٧٧٢)  ا�رابحة�صندوق 



 للمرابحة�بالريال�السعوديصندوق�فالكم�
 )ا�الية�للخدمات�فالكما�دار�من�قبل�شركة�(

 إيضاحات�حول�القوائم�ا�الية�ا�ولية�ا�وجزة�

  م٢٠٢١يونيو��٣٠لف1%ة�الستة�أشهر�ا�ن,+ية�*ي�

    ما�لم�يذكر�غ�FGذلك)�السعودي�بالريال�ا�بالغ(جميع�
  

١٣ 

 

 تسوية�قيمة�الوحدة - ١٢

م)�،�قــــرر�مجلــــس��٢٠١٧ديســــم�٣١��Fهـــــ�(ا�وافــــق��١٤٣٩ربيــــع�الثــــاني��١٣بتــــاريخ���١/٦/٧٢٨١/١٧رقــــم�يــــةق�ا�الســــو ة�الوفقــــا�لتعمــــيم�هيئــــ

)�تقييــــد�تســــجيل�الخســــائر�االئتمانيــــة�ا�توقعـــــة�م٢٠١٧ديســــم�٢٨��F(ا�وافـــــق��ه�١٤٣٩ربيــــع�الثــــاني��١٠بتــــاريخ��يــــةا�ال�ق ســــو الإدارة�هيئــــة�

ا�للمعيار�الدو/ي�للتقارير�ا�الية�
ً
 فقط�لغرض�إعداد�التقارير�ا�الية.�٩(الخسائر�االئتمانية�ا�توقعة).�)�محسوبة�وفق

  

.�ومـــع�م٢٠٢١يونيـــو��٣٠كلفـــة�ا�طفـــأة�9ـــي�االعتبـــار�لخســـائر�االئتمـــان�ا�توقعـــة�كمـــا�9ـــي�تـــم�أخـــذ�جميـــع�ا�وجـــودات�ا�اليـــة�ا�حـــتفظ��Pـــا�بالت

كــان�تــأث�FGالخســائر�االئتمانيــة�ا�توقعــة�عKــى�هــذه�ا-صــول�غGــ�Fجــوهري�حيــث�يــتم�االحتفــاظ�بالنقــد�ومــا�9ــي�حكمــه�لــدى�البنــك�الــذي��ذلــك�

ـا�لــذلك�،�ال�تحتـوي�هــذه�يتمتـع�بتصـنيف�ائتمــاني�سـليم�ولـيس�هنــاك�تـاريخ�مـن�التخلــف�عـن�الســدا
ً
د�أو�االسـFSداد�مـن�هــذه�ا-رصـدة.�وفق

ـــا��جـــوهري �عKـــى�أي�تعـــديل�وجزةا�ـــ�ا-وليـــةا�اليـــة��القـــوائم
ً
لخســـائر�االئتمـــان�ا�توقعـــة�،�وبالتـــا/ي�فـــإن�تســـوية�ســـعر�الوحـــدة�ا�حســـوب�وفق

  لوبة.[طار�التقرير�ا�ا/ي�ا�نطبق�مع�سعر�الوحدة�ا�حسوب�لغرض�معام�ت�الوحدة�غ�FGمط

  

  اXلw1امات�وا�طلوبات�ا�حتملة - ١٣

Sامال�يوجد�مطلوبات�محتملة�أو�الÀ٣١م�و�٢٠٢١يونيو��٣٠ات�كما�9ي���Fم.�٢٠٢٠ديسم�  

  

  آخر�يوم�للتقييم - ١٤

�يونيـو��٣٠كـان9ي�½Pايـة�كـل�يـوم�عمـل�(يـوم�التقيـيم).�إن�آخـر�يـوم�تقيـيم��ا�لكية�حقوق حساب�قيمة��يتمو �،يتم�تقييم�وحدات�الصندوق 

  .م٢٠٢١

  
 ا�وجزة�ا�وافقة�عNى�القوائم�ا�الية�ا�ولية - ١٥

  .�م٢٠٢١أغسطس����١٨خبتاري�الصندوق �إدارة�مجلسمن�قبل��ا�وجزة�تمت�ا�وافقة�عKى�القوائم�ا�الية�ا-ولية

 

  


