
  

  

 ا�وليةللطروحات��فالكمندوق�ص

 )�ا�الية�للخدمات�فالكمشركة��ا�دار�من�قبل(�

  (غ! �مراجعة)�وجزةا��ا�وليةة�القوائم�ا�الي

  �م٢٠٢١يونيو��٣٠ا�ن.-ية�,ي�لف( ة�الستة�أشهر�

 ا�ستقل�ا�راجع�صفحتقرير��مع

  

  

  



 صندوق�فالكم�للطروحات�ا�ولية

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

  ا�وجزة��القوائم�ا�الية�ا�ولية

  �م٢٠٢١يونيو��٣٠أشهر�ا�ن.-ية�,ي�لف( ة�الستة�
 

  

  الصفحة  الفهرس

    

  ٢  ا�ستقلا�راجع�تقرير�فحص�

  ٣  وجزةا��قائمة�ا�ركز�ا�ا<ي�ا�ولية

  ٤  وجزةا��ا�ولية�اIخر �الشامل�الدخلالربح�أو�الخسارة�و�قائمة�

  ٥  وجزةا��الوحدات�ا�ولية�حامMيلالعائدة��صا,ي�ا�وجوداتقائمة�التغ! ات�,ي�

  ٦  وجزةا��قائمة�التدفقات�النقدية�ا�ولية

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

  





 

�ال�يتجزأ�من�هذه�القوائم�ا�الية�ا1ولية�ا�وجزة.��١٦إ-ى�١ن�ة�متعت��FاWيضاحات�ا�رفق
ً
  جزءا

 ٣  

 

 صندوق�فالكم�للطروحات�ا�ولية

 )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�dم٢٠٢٠ ديسم  

  (مراجعة)

          �  

            ا�وجودات

  ٤٬٧٩٤٬٤٠٠    ١٬٩٥٠٬٨٤٩    ٧  يعادله�وما�نقدال

  ٤٤٬٢٢١٬٢٤٤    ٥٣٬٩٠٠٬٩٠٦    ٨  الربح�أو�الخسارةبالقيمة�العادلة�من�خ�ل��االستثمارات

  ٢٥٬٠٠٠    -       مستحقة�أرباح�توزيعات

  ٤٩٬٠٤٠٬٦٤٤    ٥٥٬٨٥١٬٧٥٥      مجموع�ا�وجودات

            

            ا�طلوبات

  ٢٤٥٬٧٨١    ٢٧٧٬٢٤٧    ٩  أتعاب�إدارة�مستحقة

  ١٥٬١٦٢    ١٤٬٦٥٦      مطلوبات�أخرى�

  ٢٦٠٬٩٤٣    ٢٩١٬٩٠٣      مجموع�ا�طلوبات

          

  ٤٨٬٧٧٩٬٧٠١    ٥٥٬٥٥٩٬٨٥٢      الوحدات�يمMاح إ<ى�العائدة�صا,ي�ا�وجودات

            

  ١٦٬٣٥٨    ١٥٬٢٨٠      )وحداتعدد�الوحدات�ا�صدرة�(

  ٢٬٩٨٢٫٠١    ٣٬٦٣٦٫١٢      قيمة�الوحدة�(ريال�سعودي)



 

�ال�يتجزأ�من�هذه�القوائم�ا�الية�ا1ولية�ا�وجزة.��١٦إ-ى�١ن�ة�متعت��FاWيضاحات�ا�رفق
ً
  جزءا

 ٤  

 

 

 صندوق�فالكم�للطروحات�ا�ولية

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

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

  م�٢٠٢١يونيو��٣٠,ي�ا�ن.-ية�أشهر�الستة�لف( ة

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

 

      

  

م�٢٠٢١يونيو��٣٠    إيضاح

    (غ! �مراجعة)

  م�٢٠٢٠يونيو��٣٠

  مراجعة)�غ! �(�

            الدخل

  ٤٧٥٬٥٧٩    ٤٩٨٬٥٦٤      دخل�من�توزيعات�أرباح

الربح�بالقيمة�العادلة�من�خ�ل��االستثماراتمن�بيع��)خسائرأرباح/�(

  أو�الخسارة

    ٧٬٦٤٥٬٨٥١  

  

(٤٬٢٩٥٬٦٩٩)  

الربح� خ�ل بالقيمة�العادلة�من�ستثماراتمن�اال  القيمة�العادلة�ربح

  أو�الخسارة

    ٣٬٠٢٤٬٠٩٥  

  

٣٣٤٬٧٣٩  

  (٣٬٤٨٥٬٣٨١)    ١١٬١٦٨٬٥١٠      (الخسارة)�/�الدخل�مجموع

            

            ا�صاريف

  (٤٨٦٬٥١٠)    (٥٢١٬٨٦٥)    ٩  إدارة��أتعاب

  (٥١٬١٣٠)    (٤٠٬٣٤١)      أخرى مصاريف�

  (٥٣٧٬٦٤٠)    (٥٦٢٬٢٠٦)      ا�صاريف�مجموع�

            

  (٤٬٠٢٣٬٠٢١)    ١٠,٦٠٦٬٣٠٤      الربح/�(الخسارة)�للف( ة�

          

  -    -       اEخر�للفFSة الدخل�الشامل

  (٤٬٠٢٣٬٠٢١)    ١٠,٦٠٦٬٣٠٤      للف( ة�ةالشاملالدخل/�(الخسارة)�مجموع�

  

   



 

�ال�يتجزأ�من�هذه�القوائم�ا�الية�ا1ولية�ا�وجزة.��١٦إ-ى�١ن�ة�متعت��FاWيضاحات�ا�رفق
ً
  جزءا

 ٥  

 

 صندوق�فالكم�للطروحات�ا�ولية

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

 ا�وجزة�حامMي�الوحدات�ا�ولية�لالعائدة��صا,ي�ا�وجوداتالتغ! ات�,ي�قائمة�

  م٢٠٢١يونيو��٣٠لف( ة�الستة�أشهر�ا�ن.-ية�,ي�

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

    

  م٢٠٢١يونيو��٣٠    

    (غ! �مراجعة)

  م�٢٠٢٠يونيو��٣٠

  (غ! �مراجعة)

  ٦٢٬٣٠٢٬٠٨١    ٤٨٬٧٧٩٬٧٠١    �(مراجعة)�يناير �١كما�,ي��صا,ي�ا�وجودات

        

         عامoتالتغ! ات�من�ا�

  (٤٬٠٢٣٬٠٢١)    ١٠٬٦٠٦٬٣٠٤    للفFSة�الشامل�/(الخسارة)دخلالالربح/�(الخسارة)�و�

        

           �من�معامoت�الوحداتالتغ!

  ٢٠٥٬٧٨٣    ٦٨٥٬٧٨١   الفFSة�خ�ل�وحدات�إصدارمتحص�ت�من�

  (٤٬٨٤٠٬٠٠٣)    (٤٬٥١١٬٩٣٤)    الفFSة�خ�ل�وحدات�سFSدادمدفوعات�ال 

  (٤٬٦٣٤٬٢٢٠)    (٣٬٨٢٦٬١٥٣)    حامMي�الوحدات�ل�العائدة�صا,ي�ا�وجودات

        

  ٥٣٬٦٤٤٬٨٤٠    ٥٥٬٥٥٩٬٨٥٢    )مراجعة(غ! ��يونيو ��٣٠,ي�ا�وجودات�صا,ي

          

          الوحدات�معامoت

PQن�ة�الستة�أشهر�اFSي:�٣٠ة�9ي�يتتلخص�الحركة�9ي�عدد�الوحدات�لفKيونيو�بما�ي      

    

  م٢٠٢١يونيو��٣٠    

    (غ! �مراجعة)�

  م�٢٠٢٠يونيو��٣٠

  (غ! �مراجعة)

          

  ٢٤٬٤٩٥    ١٦٬٣٥٨    (مراجعة)يناير�١عدد�الوحدات�كما�,ي�

  ٨٤    ٢٠٧    خ�ل�الفFSة�صدار�وحداتإ

  (١٬٩٢٣)    (١٬٢٨٥)    خ�ل�الفFSة�اسFSداد�وحدات

  (١٬٨٣٩)   (١٬٠٧٨)    صا9ي�التغ9�FGي�الوحدات

  ٢٢٬٦٥٦    ١٥٬٢٨٠    (غ! �مراجعة)�يونيو �٣٠عدد�الوحدات�كما�,ي�

    



 

�ال�يتجزأ�من�هذه�القوائم�ا�الية�ا1ولية�ا�وجزة.��١٦إ-ى�١ن�ة�متعت��FاWيضاحات�ا�رفق
ً
  جزءا

 ٦  

 

 صندوق�فالكم�للطروحات�ا�ولية

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

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

  م٢٠٢١يونيو��٣٠لف( ة�الستة�أشهر�ا�ن.-ية�,ي�

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

      

  م٢٠٢١يونيو��٣٠    إيضاح  

    (غ! �مراجعة)�

  م�٢٠٢٠يونيو��٣٠

  (غ! �مراجعة)

            النقدية�من�اXنشطة�التشغيلية�التدفقات

  (٤٬٠٢٣٬٠٢١)    ١٠,٦٠٦٬٣٠٤    الربح/�(الخسارة)�خ�ل�الفFSة

            

 oلـ:�تتعدي            

من�االستثمار�بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�الربح�أو��ةمكاسب�غ�FGمحقق

  الخسارة

  (٣٬٠٢٤٬٠٩٥)    (٣٣٤٬٧٣٩)  

            

            التغ! ات�,ي�ا�وجودات�وا�طلوبات�التشغيلية:�صا,ي

  ١٧٬٧٦٩٬٣٣٨    (٦٬٦٥٥٬٥٦٧)    ا9ي�التغ9�FGي�االستثمار�بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�الربح�أو�الخسارةص

  (٦١٬٧٣١)    ٢٥٬٠٠٠    مستحقةتوزيعات�أرباح�

  (٢٬٧٤٠٬٣٠٠)    -    أخرى �موجودات

  (٤٣٬١٥٤)    ٣١٬٤٦٦    أتعاب�إدارة�مستحقة

  (٣٠٥)    (٥٠٦)    مطلوبات�أخرى 

  ١٠٬٥٦٦٬٠٨٨    ٩٨٢٬٦٠٢    نشطة�التشغيلية�من�ا�الناتجةصا,ي�التدفقات�النقدية�

            

            نشطة�التمويليةالنقدية�من�ا��التدفقات

  ٢٠٥٬٧٨٣    ٦٨٥٬٧٨١   الفFSة�خ�ل�وحدات�إصدار

  (٤٬٨٤٠٬٠٠٣)    (٤٬٥١١٬٩٣٤)    الفFSة�خ�ل�وحدات�اسFSداد

  )٤٬٦٣٤٬٢٢٠(    (٣٬٨٢٦٬١٥٣)    نشطة�التمويلية�صا,ي�التدفقات�النقدية�ا�ستخدمة�,ي�ا

         

  ٥٬٩٣١٬٨٦٨    (٢٬٨٤٣٬٥٥١)    صا,ي�التغ! �,ي�النقد�وما�يعادله

  ٣٬٣٠٣٬٠٠٤    ٤٬٧٩٤٬٤٠٠    يناير١نقد�وما�يعادله�كما�,ي�ال

  ٩٬٢٣٤٬٨٧٢    ١٬٩٥٠٬٨٤٩  ٧  �يونيو�٣٠نقد�وما�يعادله�كما�,ي�ال



 صندوق�فالكم�للطروحات�ا�ولية

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

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

  م٢٠٢١يونيو��٣٠لف( ة�الستة�أشهر�ا�ن.-ية�,ي�

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

٧  

 

  عـام .١

("الصـــــندوق")�هـــــو�صـــــندوق�تـــــم�تأسيســـــه�بموجـــــب�اتفاقيـــــة�بـــــGن�فـــــالكم�للخـــــدمات�ا�اليـــــة�("مـــــدير��ا1وليـــــةإن�صـــــندوق�فـــــالكم�للطروحـــــات�

الصندوق")�وا�سـتثمرين�بالصـندوق�("حـامKي�الوحـدات").�تتمثـل�أهـداف�الصـندوق�9ـي�االسـتثمار�9ـي�أسـهم�الشـركات�الجديـدة�مـن�خـ�ل�

�لنمـــو�رأســـما-ي�طو �وال�ـــ�vيمكـــن�أن�تتـــيح�طرحهـــا�ا1و-ـــي
ً
�9ـــي�الســـوق�ا�اليـــة��يســـتثمر يـــل�ا1جـــل.�فرصـــا

ً
الصـــندوق�9ـــي�الشـــركات�ا�درجـــة�حـــديثا

كمـــا�يســـتثمر�الصـــندوق�الســـيولة�ا�تاحـــة�9ـــي�ا1صـــول�منخفضـــة�ا�خـــاطر.�إن�الصـــندوق�"مفتـــوح�ا�ـــدة"،�وال�يقـــوم�بتوزيـــع�أيـــة�الســـعودية.�

 ا1رباح�ا�حصلة�9ي�الصندوق�مما�ينعكس�عKى�سعر�وحدة�الصندوق.أرباح�عKى�حامKي�الوحدات،�بل�يعاد�استثمار�جميع�

  إن�عنوان�مدير�الصندوق�هو�كما�يKي:

  � فالكم�للخدمات�ا�الية

  � ٨٨٤ب.�ص.شارع�العليا،�

  ١١٤٢١الرياض�

  .ا�ملكة�العربية�السعودية

الصــندوق�بإعــداد�قــوائم�ماليــة�مســتقلة��مــدير ســتقلة�وعليــه�يقــوم�وحــدة�م�الوحــدات�عKــى�أســاس�أنــه�حــامKيمــع�مــدير�الصــندوق��يتعامــل

  للصندوق.

).�بـــدأ�الصـــندوق�٢٠٠٨يونيـــو��١٦هــــ�(ا�وافـــق�١٤٢٩جمـــادى�اEخـــر��١٢تـــم�الحصـــول�عKـــى�تـــرخيص�هيئـــة�الســـوق�ا�اليـــة�للصـــندوق�بتـــاريخ�

  .٢٠٠٨يوليو��١٢نشاطه�بتاريخ�

  

  التنظيمية�اللوائح .٢

�ـه١٤٢٧ذو�الحجة��٣الصندوق�1حكام�الئحة�صناديق�االستثمار�الصادرة�عن�هيئة�السوق�ا�الية�بتاريخ�وأنشطة��معام�تخضع�ت

كما�)�،�)٢٠١٦مايو��٢٣هـ�(ا�وافق�١٤٣٧شعبان��١٦وا�عّدل�من�قبل�مجلس�هيئة�السوق�ا�الية�بتاريخ�)�م٢٠٠٦ديسم�٢٤��F(ا�وافق�

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

  

 �أسس�اXعداد .٣

 أسس�اXل(yام ١-٣

��ع�ا�ــوجزةتــم�إعــداد�هــذه�القــوائم�ا�اليــة�ا1وليــة�
ً
ا1وليــة"�(معيــار�ا�حاســبة�الــدو-ي��لتقــارير�ا�اليــة"ا�–�٣٤رقــم��الــدو-يا�حاســبة��يــار وفقــا

  للمراجعGن�وا�حاسبGن.��والبيانات�والتعليمات�ا1خرى�الصادرة�عن�الهيئة�السعودية���ا�عتمدة�9ي�ا�ملكة�العربية�السعودية.�)،٣٤رقم�

ـــادرة�الصــــندوق�أيًضــــا�للـــــوائح�صــــناديق�االســــتثمار��يلSــــ¦م �هيئــــة�الســــوق�ا�اليـــــة�وشــــروط�وأحكــــام�الصـــــندوق�(يشــــار�إل§Pــــا�مجتمعـــــة��مــــنالصــ

  "الشروط�وا1حكام").ب

��تطلبــات��"ا�عيــار�ا�حاســ©�vالــدو-ي��ا�ــوجزةا�اليــة�ا1وليــة��قــوائمن�الإ
ً
للتقــارير�ا�اليــة�ا1وليـــة�".��٣٤واالفصــاحات�الــواردة�محــدودة�وفقـــا

�بالتــا-ي�ال�تتضــمن�كافــة�ا�علومــات�واWفصــاحات�ا�طلوبــة�9ــي�القــوائم�ا�اليــة�الســنوية�ويجــب�قراءPªــا�مرتبطــة�مــع�القــوائم�ا�اليــة�الســنوية

  ").راجعةمالية�سنوية�م�قوائم("آخر��م.�F٢٠٢٠ديسم��9٣١ي��دوق�للسنة�ا�نPQيةا�راجعة�للصن

  

 قياسأسس�ال ٢-٣

��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�ا1ولية�ا�الية�القوائم�هذه�إعداد�تم�،�ذلك�عKى�ع�وة

ولـــــذلك�ال�يـــــتم�عـــــرض�ا�وجـــــودات�وا�طلوبـــــات�ا�تداولـــــة�وغGـــــ�Fا�تداولـــــة�بشـــــكل��،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�ا1ولية.�وعوضا

  

  



 صندوق�فالكم�للطروحات�ا�ولية

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

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

  م٢٠٢١يونيو��٣٠لف( ة�الستة�أشهر�ا�ن.-ية�,ي�

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

٨  

 

  (تتمة)�اXعدادأسس�

  

 عملة�العرض�والنشاط� ٣-٣

  .يتم�عرض�هذه�القوائم�ا�الية�بالريال�السعودي�والذي�يعت��Fعملة�النشاط�للصندوق 

  

  السنة�ا�الية ٤-٣

  ديسم��Fمن�كل�سنة�مي�دية.�٣١يناير�وتنت¬9�vي��١تبدأ�السنة�ا�الية�للصندوق�9ي�

  

  استخدام�التقديرات�وا�حكام� ٥-٣

ـــام�وتقـــــديرات�وافFSاضـــــات�تـــــؤثر�9ـــــي�تطبيـــــق�السياســـــات�ا�حاســـــبية��ا1وليـــــةيتطلـــــب�إعـــــداد�القـــــوائم�ا�اليـــــة� ا�ـــــوجزة�مـــــن�اWدارة�وضـــــع�أحكــ

  .�قد�تختلف�النتائج�الفعلية�عن�هذه�التقديرات.�ـوا�صروفاتوا�بالغ�ا�شمولة�9ي�التقرير�للموجودات�وا�طلوبات�واWيرادات�

�مماثلـــة�للصـــندوق �الهامـــة�ا�حاســـبية�بالسياســـات�ا�تعلقـــة�والتقـــديرات�ا1حكـــام�كانـــت�ا�ـــوجزة�ا1وليـــة�ا�اليـــة�القـــوائم�هـــذه�إعـــداد�خـــ�ل

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

�- نوية�ا1خFGة�عن�جائحة�كوفيد9ي�القوائم�ا�الية�الس�دم�التأكد�من�التقدير�ا�فصح�عنهسية�لعيراجع�الصندوق�ا�صادر�الرئوقد�

  تزال�مماثلة�لتلك�ا�فصح�عP²ا�9ي�القوائم�ا�الية�السنوية�ا1خFGة.��اWدارة�أن�جميع�مصادر�عدم�التأكد�من�التقدير�ال �وتعتقد�،١٩

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

  

 اعتماد�ا�عاي! �والتعديoت�الجديدة�عMى�ا�عاي! �ا�حاسبية�الحالية .٤

وتــم�توضــيحها�9ــي��م٢٠٢١ينـاير��١اعتبــاًرا�مــن��سـاريةالن�التعـدي�ت�عKــى�ا�عــاي�FG،�هنـاك�عــدد�مــومــع�ذلــك�؛ال�توجـد�معــاي�FGجديــدة�صـادرة

  للصندوق.�ا�وجزة�وليةا�الية�ا1 �قوائمعKى�هذه�الكب�FGا�الية�السنوية�ا�دققة�ولكن�ليس�لها�تأث�FGقوائم�ال

 

 السياسات�ا�حاسبية�الهامة .٥

ماليــة�ســـنوية��قــوائمفســها�ا�طبقــة�9ــي�إعــداد�آخــر�µــي�ن�ا�ــوجزةة�وليــا�اليــة�ا1 �قــوائمية�ا�طبقــة�9ــي�إعــداد�هــذه�الإن�السياســات�ا�حاســب

  .م٢٠٢٠ديسم�٣١��Fللصندوق�للسنة�ا�نPQية�9ي��مراجعة

  

 ا�خرى �وا�صروفاتأتعاب�ا�دارة�ورسوم�الحفظ� .٦

عKــــى�أســــاس��ا�صــــروفاتيــــتم�إثبــــات�هــــذه�،�حيــــث�وأتعــــاب�الحفــــظ�وا�صــــروفات�ا1خــــرى أتعــــاب�اWدارة�تشــــمل�الصــــندوق�اريف�ن�مصــــإ

ا�ومحددة�و��االستحقاق
ً
 تستند�رسوم�اWدارة�والحفظ�إ-ى�معدالت�محددة�مسبق

ً
  شروط�الصندوق:و �حكام1 �وفقا

  ا�دارة�أتعاب

يتم�و كل�يوم�تقييم��عنالصندوق�موجودات�من�صا9ي�قيمة��٪�١٫٧٥بنسبة�دير�الصندوق�يلS¦م�الصندوق�بدفع�أتعاب�ادارية�

  و�تدفع�كل�ربع�سنة.�احتساب�هذه�الرسوم�واستحقاقها�9ي�كل�يوم�تداول 

  فظ�الح�أتعاب

 �الصندوق موجودات�قيمة��٪�من٠٫٠٢حفظ�بمعدل�سنوي�قدره�الصندوق�رسوم�يدفع�
ً
�دفع�هذه�ا1تعابيتم�و �ا�حتفظ��Pا�سنويا

  عKى�أساس�شهري.�1مGن�الحفظ

  مصروفات�أخرى 

وأحكام�يسFSد�مدير�الصندوق�من�الصندوق�أي�مصروفات�أخرى�يتم�تكبدها�نيابة�عن�الصندوق�با�عدالت�ا�حددة�9ي�شروط�

والرسوم�التنظيمية،�والقانونية،�والسمسرة،�ومكافأة�ا�دير،�،�والرسوم�ا�عيارية،�راجعةرسوم�ا��صروفاتالصندوق.�تشمل�هذه�ا�

  والرسوم�ا1خرى�ا�ماثلة.

  



 صندوق�فالكم�للطروحات�ا�ولية

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

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

  م٢٠٢١يونيو��٣٠لف( ة�الستة�أشهر�ا�ن.-ية�,ي�

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

٩  

 

  وما�,ي�حكمه���النقد .٧

  م٢٠٢١يونيو��٣٠  

    (غ! �مراجعة)�

٣١�� dم٢٠٢٠ديسم  

  (مراجعة)�

 ٤٬٧٩٤٬٤٠٠    ١٬٩٥٠٬٨٤٩ الحساب�الجاري �–�النقد�لدى�البنوك

 

  الربح�أو�الخسارةبالقيمة�العادلة�من�خoل� اXستثمارات .٨

  

ــــتم� ــــبية�لتوزيــــــع�ا�وجــــــودات،�بينمــــــا�يــ يســــــتثمر�الصــــــندوق�9ــــــي�أســــــهم�شــــــركات�ضــــــمن�محفظــــــة�ا�ؤشــــــر�ا�ســــــPQدف�مــــــع�مراعــــــاة�ا1وزان�النســ

  وأي�الS¦امات�أخرى�عKى�الصندوق.�ا�صروفاتاالحتفاظ�بنقد�كا9ي�بشكل�مستمر��واجهة�

 

  م٢٠٢١يونيو��٣٠  

    (غ! �مراجعة)�

٣١�� dم٢٠٢٠ديسم  

  (مراجعة)�

 �٣٤٬٤٥٥٬٦٢٨    ٥٠٬٨٩٠٬٨١٨ )�٨٫١أوراق�مالية�مدرجة�(�إيضاح�9ي�االستثمارات�

 ٩٬٧٦٥٬٦١٦    ٣٬٠١٠٬٠٨٨  )�٨٫٢إيضاح��االستثمارات�9ي�الصناديق�العامة�(

  ٤٤٬٢٢١٬٢٤٤    ٥٣٬٩٠٠٬٩٠٦ 

 

الجغرا9ي�ل�ستثمارات�ا�ذكورة�أع�ه�التنوع�إن�.�"تداول "يتم�تقييم�االستثمارات�9ي�ا1وراق�ا�الية�ا�درجة�بسعر�السوق�ا�علن�9ي�

  داخل�ا�ملكة�العربية�السعودية.

  

  فيما�يKي�حركة�االستثمارات�ا�درجة�بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�الربح�أو�الخسارة:

  

  م٢٠٢١يونيو��٣٠  

    (غ! �مراجعة)�

٣١�� dم٢٠٢٠ديسم  

  (مراجعة)�

 ٥٩٬٢٩٢٬٧٤٦    ٤٤٬٢٢١٬٢٤٤ اXفتتا�ي�الرصيد

 ١٤٥٬٤٢٧٬١٩٩    ٤٧٬٨٢٥٬٥١٩  /�السنةشراء�خ�ل�الفFSة�

 )١٦٩٬٢٥٤٬٨٥٦(    )٤٨٬٨١٥٬٨٠٣(  /�السنةخ�ل�الفFSة��بيع

  ٣٥٬٤٦٥٬٠٨٩    ٤٣٬٢٣٠٬٩٦٠  

�الــربح�خــoل�مــن�العادلــة�بالقيمــة�اXســتثمارات�,ــي�التغ!ــ �صــا,ي

  الخسارة�أو

  

   

 ٥٬٢٤٦٬١٩٧    ٧٬٦٤٥٬٨٥١  /�السنة،�صا9ي�خ�ل�الفFSة�محققة�بالقيمة�العادلةمكاسب�

 ٣٬٥٠٩٬٩٥٨    ٣٬٠٢٤٬٠٩٥  /�السنة،�صا9يخ�ل�الفFSة�مكاسب�غ�FGمحققة�بالقيمة�العادلة

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

  الخسارة�

١٠٬٦٦٩٬٩٤٦ 

    

٨٬٧٥٦٬١٥٥ 

 ٤٤٬٢٢١٬٢٤٤    ٥٣٬٩٠٠٬٩٠٦  م٢٠٢٠ديسمd ��٣١/م٢٠٢١يونيو��٣٠اXستثمارات�,ي�

  

  

  

  



 صندوق�فالكم�للطروحات�ا�ولية

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

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

  م٢٠٢١يونيو��٣٠لف( ة�الستة�أشهر�ا�ن.-ية�,ي�

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

١٠  

 

  (تتمة)بالقيمة�العادلة�من�خoل�الربح�أو�الخسارة اXستثمارات

�"تداول "يتم�تلخيص�تصنيف�االستثمارات�بالقيمة�العادلة�من�خ�ل�الربح�أو�الخسارة�إ-ى�مجموعات�صناعية�محددة�من�قبل��١- ٨

  عKى�النحو�التا-ي:

    ������  القطاع

  م٢٠٢١يونيو��٣٠

  (غ! �مراجعة)
  

 ������    

٣١�� dم٢٠٢٠ديسم  

  (مراجعة)

  ١٠٬١٣٧٬٤٨٧    ٪٢٩    ١٠٬٧٧٨٬٧٧٦  ٪٢١  ا�واد�ا1ساسية

  ٤٬٢٠٣٬٧٤٥    ٪١٢    ٩٬٩٢٣٬٠١٦  ٪١٩  الطاقة

 ٢٬٩١١٬٠٠٩    ٪٨   ٦٬٩٣٣٬٨٨٢  ٪١٤  العقارات

 ١٬٩٣٢٬١٤١    ٪٦   ٤٬١٥٣٬٨٠٨  ٪٨  البيع�بالتجزئة

  ٢٬٩٢٣٬١٥٨    ٪٩    ٣٬٤٥١٬٣٤٤  ٪٧  الخدمات�ا�هنية

  ٢٬٧٠٥٬٥٨٧    ٪٨    ٢٬٨٢٩٬٢٢٣  ٪٦  الخدمات�االس�PQكية

 ١٬٦١٣٬٩٢٦    ٪٥   ١٬٩٥٨٬٤١٤  ٪٤  االستثمارات

  ٢٬٤٨٢٬٨٦٥    ٪٧    ١٬٣٢٠٬٧٣٦  ٪٣  الرعاية�الصحية

  ٢٬٢٨٩٬٣٣٠    ٪٧    ١٬٣٩٦٬٥١٤  ٪٣  السلع�طويلة�االجل

  ١٬١٢٠٬٩٨٠    ٪٣   ١٬٤٧٠٬٥٢١  ٪٣  السلع�الكمالية

  -    ٪٠   ١٬٦٥٠٬٤٤١  ٪٣  البنوك

  -    ٪٠   ١٬٢٨٥٬٠٠٠  ٪٣  التأمGن

  -    ٪٠   ١٬٦١٩٬٦٩٠  ٪٣  ا�رافق

  ٢٬١٣٥٬٤٠٠    ٪٦    ١٬١٠٩٬١٦٨  ٪٢  النقل

  -    ٪٠   ١٬٠١٠٬٢٨٥  %١  ال�Fامج�والخدمات

  ٣٤٬٤٥٥٬٦٢٨    ١٠٠    ٥٠٬٨٩٠٬٨١٨  ١٠٠  

تديره�شركة�فالكم�للخدمات��يمثل�هذا�استثماًرا�9ي�وحدات�صندوق�فالكم�للمرابحة�بالريال�السعودي�(صندوق�مفتوح)�٢- ٨

ا�الية.�يتمثل�النشاط�ا1سا�vwxلصندوق�فالكم�للمرابحة�بالريال�السعودي�9ي�االستثمار�9ي�عقود�مرابحة�متوافقة�مع�أحكام�

  الشريعة�اWس�مية.

  

  معامoت�مع�أطراف�ذوي�عoقة .٩

ضمن�السياق�االعتيادي�ل¯عمال،�يقوم�الصندوق�بالتعامل�مع�ا1طراف�ذوي�الع�قة�ال��vتخضع�بدورها�إ-ى�أحكام�وشروط�

مدير�الصندوق�والشركات��يعت�F �و�رة�الصندوق إدا.�يتم�اعتماد�كافة�ا�عام�ت�مع�ا1طراف�ذوي�الع�قة�من�ِقبل�مجلس�الصندوق 

�ذوي�ع�قة�بالصندوق.�الصندوق ذوي�الع�قة�بمدير�
ً
  أطرافا

�ا1وليةا�الية��القوائمتم�تلخيص�ا�عام�ت�وا1رصدة�الهامة�مع�ا1طراف�ذات�الع�قة�9ي�السياق�العادي�1عمال�الصندوق�ا�درجة�9ي�

  :ا�وجزة�أدناه

  الختامي�الرصيد    ا�عامoت��مبلغ        

�ذوي �أطراف

  عoقة

�طبيعة  

  العoقة

�يونيو�٣٠  

  م٢٠٢١

�يونيو�٣٠  

  م٢٠٢٠

�يونيو�٣٠  

  م٢٠٢١

  ٣١� dديسم�

  م٢٠٢٠

  (مراجعة)    )مراجعة(غ! �    )مراجعة(غ�FG    )مراجعة(غ! �        

�فالكم�شركة

  ا�الية�للخدمات

  (٢٤٥٬٧٨١)    (٢٧٧٬٢٤٧)    (٤٨٦٬٥١٠)    (٥٢١٬٨٦٥)    اWدارة��أتعاب  

 

 



 صندوق�فالكم�للطروحات�ا�ولية

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

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

  م٢٠٢١يونيو��٣٠لف( ة�الستة�أشهر�ا�ن.-ية�,ي�

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

١١  

 

  ل�دوات�ا�الية�العادلة�القيمة .١٠

دوات�ا�اليــة�ا�تداولــة�9ــي�ا1ســواق�النشــطة�عKــى�أســعار�الســوق�ا�درجــة�9ــي�½Pايــة�التــداول��تعتمــد .�التقريــر9ــي�تــاريخ��كمــاالقيمــة�العادلــة�لـ̄ـ

  .عKى�أحدث�سعر�للعرض�بناءً بيع�9ي�يوم�التقييم��حركةأي��عل§Pايتم�تقييم�ا1دوات�ال��vلم�يتم�

  

وحجــم�كــافيGن�لتقــديم�معلومــات�الســعر�عKــى��بحركــةالســوق�النشــط�هــو�الســوق�الــذي�يــتم�فيــه�التعامــل�مــع�ا�وجــودات�أو�ا�طلوبــات��نإ

�مخصـــــص�انخفـــــاض�قيمـــــة�الـــــذمم�ا�دينـــــة�
ً
الدفFSيـــــة�للـــــذمم��القيمـــــةو ا1خـــــرى�أســـــاس�مســـــتمر.�يفSـــــFض�أن�تكـــــون�القيمـــــة�الدفFSيـــــة�ناقصـــــا

  الدائنة�تقارب�قيمها�العادلة.

  

  :التالية�ا�ستويات�من�العادلة�القيمةتسلسل��ن يتكو 

ـــ • ــــ�vتســـــتطيع�ا�نشــــــأة��ا�ماثلـــــةلـــــة)�9ـــــي�أســــــواق�نشـــــطة�للموجــــــودات�أو�ا�طلوبـــــات�(غGــــــ�Fمعّد �ةا�ســـــتوى�ا1ول:�µـــــي�أســــــعار�معلنــ ال�ــ

 .الوصول�إل§Pا�بتاريخ�القياس

ا1ول�وال�ــــ�vتكــــون�ملحوظــــة�ل¯صــــل�أو�االلSــــ¦ام�ا�ســــتوى�الثــــاني:�µــــي�مــــدخ�ت�أخــــرى�غGــــ�Fا1ســــعار�ا�درجــــة�ا�علنــــة�9ــــي�ا�ســــتوى� •

 .بشكل�مباشر�أو�غ�FGمباشر

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

 

ــــمن�أدوات��إن ـــــتوى�ا1ول،�وتتضـــ ــــمن�ا�ســـ ــــــنيفها�ضـــ ـــــتم�تصـ ــــــد�عKــــــــى�أســـــــعار�مدرجــــــــة�9ـــــــي�أســـــــواق�نشــــــــطة�وال�ـــــــ�vيـــ ـــــتثمارات�تعتمـ �صــــــــا9ياالســ

  لهذه�ا1دوات.�ا�درجالصندوق�بتعديل�السعر��ما�درجة.�ال�يقو �ا�وجودات

 

ـــــ ــــــتوى�يــ ـــــمن�ا�سـ ــــة�ا�درجـــــــة�ضــ ـــــعار�ا�درجـــ ــــــ�ف�ا1ســ ــــــى�ا�ـــــــدخ�ت�بخـ ـــــتثمارات�القائمـــــــة�عKـ ــــــنيف�االســ وال�ـــــــ�vيمكـــــــن�م�حظPQـــــــا��ا1ول تم�تصـ

ا�تاحـــة�9ـــي��للصـــندوق �ا�وجـــودات،�وقـــد�تـــم�تقيـــيم�هـــذه�االســـتثمارات�باســـتخدام�صـــا9ي�قيمـــة�الثـــانيللموجـــودات�أو�ا�طلوبـــات�كمســـتوى�

  تداول�(سوق�ا1سهم�السعودية).

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

  

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   

          (غ! �مراجعة)�م�٢٠٢١يونيو��٣٠,ي�كما

�قائمةبالقيمة�العادلة�من�خ�ل��استثمار

  لربح�أو�الخسارةا
٥٣٬٩٠٠٬٩٠٦  -   ٣٬٠١٠٬٠٨٨  ٥٠٬٨٩٠٬٨١٨  

       (مراجعة)�م�٢٠٢٠ديسمd ��٣١,ي�كما

الربح�أو�بالقيمة�العادلة�من�خ�ل��استثمار 

  الخسارة
٤٤٬٢٢١٬٢٤٤  -  ٩٬٧٦٥٬٦١٦ ٣٤٬٤٥٥٬٦٢٨ 

  

  

  

  



 صندوق�فالكم�للطروحات�ا�ولية

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

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

  م٢٠٢١يونيو��٣٠لف( ة�الستة�أشهر�ا�ن.-ية�,ي�

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

١٢  

 

  ة�(تتمة)ل�دوات�ا�الي�العادلة�القيمة

  تصنيف�ا�دوات�ا�الية

    

  م٢٠٢١يونيو��٣٠

    (غ! �مراجعة)

٣١�� dم�٢٠٢٠ديسم

  (مراجعة)

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

  ٤٬٧٩٤٬٤٠٠    ١٬٩٥٠٬٨٤٩    النقد�ومايعادله

 ٢٥٬٠٠٠   -   مستحقة�أرباح�توزيعات

   ٤٬٨١٩٬٤٠٠   ١٬٩٥٠٬٨٤٩ 

 �   �   ا�وجودات�ا�الية�بالقيمة�العادلة�من�خoل�الربح�أو�الخسارة

 ٤٤٬٢٢١٬٢٤٤   ٥٣٬٩٠٠٬٩٠٦   )٧(إيضاح��الخسارة�أو�الربح�خ�ل�من�العادلة�بالقيمة�االستثمارات

   ٤٤٬٢٢١٬٢٤٤   ٥٣٬٩٠٠٬٩٠٦ 

      

 عMى�الصندوق��١٩-كوفيد�آثار  .١١

م�وخاصــــة�أن�ا�تغGــــFات�٢٠٢١مصـــدر�قلــــق�9ــــي�عــــام��،م�٢٠٢٠عــــام�9ــــي�بســــرعةال�ـــ�vتطــــورت��)١٩-كوفيــــدفGــــFوس�كورونــــا�(�جائحــــة�تـــزال�ال

9ــي�ا�ملكــة��أصــبحت�الحــاالت�تحــت��التحصــGننظــًرا�لنجــاح��ذلــك،9ــي�بعــض�البلــدان.�ومــع��١٩- الجديــدة�للفGــFوس�مرتبطــة�بعــودة�كوفيــد

خــ�ل��االقتصـادي�النشـاط�عKــى�الفGـFوس�الحتـواء�الحكومــة�اتخـذPªا�ال�ـ�vاWجـراءات�أثــرتحيـث��السـيطرة�9ـي�ا�ملكـة�العربيــة�السـعودية.

  � .م٢٠٢١من�عام��النصف�ا1ول 

  .�وظفينا�والصحة�الس�مة�إجراءات�مثل�،١٩-كوفيد�آثار�وتخفيف�لرصد�إجراءات�عدة�اتخذنا�لقد�و

ـ�نتـائجالو ا1عمـال��عKـى�التـأث�FGكـان�،م٢٠٢١خ�ل�النصف�ا1ول�مـن�عـام�
ً
حت�أصـب�م٢٠٢١عـام��خـ�لحيـث�انـه�بشـكل�إيجـابي.��املحوظ

 ا1ســواق�ا�اليــة�
ً
�مدعومــة�١٩- كوفيــدســتويات�مــا�قبــل�ا�،�حيــث�مــن�ا�توقــع�أن�تعــود�االقتصــادات�9ــي�جميــع�أنحــاء�العــالم�إ-ــى�أكÄــ�Fتفــاؤال

إ-ى�جانب�إجراءات�التحفG¦�االقتصادي�ا�علنة�للتغلب�عKى�تأث�FGالوباء.�وقـد�أدى�ذلـك�إ-ـى�زيـادة�حـادة�9ـي�مؤشـر�تـداول��التحصGنب�Fنامج�

ـــام� ـــ�vســــادت�ســـــوق�ا1ســـــهم�الصـــــندوق�عKــــى�تحقيـــــق�عائـــــد�قـــــوي�خـــــ�ل�م٢٠٢١خــــ�ل�النصـــــف�ا1ول�مـــــن�عــ .�وقــــد�ســـــاعدت�اWيجابيـــــة�ال�ــ

  .م٢٠٢١النصف�ا1ول�من�عام�

�بأفضــل�عمليــاتال��واصــلةا�ندجهـ�قصــارى �ســنبذل�ذلـك،�مــع�وبــالتوازي �ونصـائحها،�الحكومــة�سياســات�اتبـاع�واصــلتسا�تؤكـد�اWدارة�أ½Pــ

  .للخطر�موظفينا�وس�مة�صحة�تعريض�دون �ممكنة�طريقةأسلم�و 

  

 تسوية�قيمة�الوحدة .١٢

م)�،�قـرر�مجلـس�إدارة�٢٠١٧ديسـم�٣١��Fهــ�(ا�وافـق��١٤٣٩ربيع�الثـاني��١٣بتاريخ��١/٦/٧٢١٨/١٧رقم��يةق�ا�السو ال�ةوفقا�لتعميم�هيئ

)�تقييـد�تسـجيل�الخســائر�االئتمانيـة�ا�توقعـة�محســوبة�م٢٠١٧ديسـم�٢٨��F(ا�وافــق��ه�١٤٣٩ربيـع�الثـاني��١٠بتــاريخ��يـةا�ال�ق سـو الهيئـة�

ا�للمعيار�الدو-ي�للتقارير�ا�الية�
ً
 إعداد�التقارير�ا�الية.فقط�لغرض��٩وفق

.�ومـــع�م٢٠٢١يونيـــو��٣٠جميـــع�ا�وجـــودات�ا�اليـــة�ا�حـــتفظ��Pـــا�بالتكلفــة�ا�طفـــأة�لخســـائر�االئتمـــان�ا�توقعـــة�كمـــا�9ـــي�ا1خـــذ�9ـــي�االعتبـــار��تــم

كــان�تــأث�FGالخســائر�االئتمانيــة�ا�توقعــة�عKــى�هــذه�ا1صــول�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�الســداد�أو�االسـFSداد�مـن�هــذه�ا1رصـدة.�وفق

ـــ�ا1وليـــــةا�اليـــــة��القــــوائم ـــــا�Wطـــــار��وجزةا�ــ
ً
ـــا-ي�فـــــإن�تســــوية�ســـــعر�الوحـــــدة�ا�حســـــوب�وفق ــائر�االئتمـــــان�ا�توقعـــــة�،�وبالتــ عKـــــى�أي�تعــــديل�لخســـ

  التقرير�ا�ا-ي�ا�نطبق�مع�سعر�الوحدة�ا�حسوب�لغرض�معام�ت�الوحدة�غ�FGمطلوبة.

  

  اXل(yامات�وا�طلوبات�ا�حتملة .١٣

S٣١م�و�٢٠٢١يونيو���٣٠كما�9يات�¦امال�يوجد�مطلوبات�محتملة�أو�ال��Fم.٢٠٢٠ديسم� �  



 صندوق�فالكم�للطروحات�ا�ولية

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

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

  م٢٠٢١يونيو��٣٠لف( ة�الستة�أشهر�ا�ن.-ية�,ي�

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

١٣  

 

  

  آخر�يوم�للتقييم .١٤

لغـــرض��9ـــي�½Pايـــة�كـــل�يـــوم�عمـــل�(يـــوم�التقيـــيم).�إن�آخـــر�يـــوم�تقيـــيم�صـــا9ي�ا�وجـــوداتحســـاب�قيمـــة��يـــتمو �،يـــتم�تقيـــيم�وحـــدات�الصـــندوق 

  .م�٢٠٢١يونيو�9�٣٠ي�كان�إعداد�هذه�القوائم�ا�الية�ا1ولية�ا�وجزة

  

  ا�قارنة�السنة�بيانات .١٥

  السنة�السابقة�9ي�البيانات�ا�رحلية�ا�وجزة�للتدفقات�النقدية�لتتوافق�مع�العرض�9ي�الفFSة�الحالية.�بياناتتم�إعادة�تصنيف�بعض�

  

  ا�وجزة�ا�ولية ا�اليةا�وافقة�عMى�القوائم� .١٦

 � .م٢٠٢١اغسطس����١٨خبتاري�الصندوق �إدارة�مجلسمن�قبل��ا�وجزة�تمت�ا�وافقة�عKى�القوائم�ا�الية�ا1ولية

 


