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   املحتويات قائمة

 

  2  .................................................................................................................  الصندوق  مدير)  ج
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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

  

رة خالل االستثمار ألنشطة مراجعة -3   الف

  

  

  

  

رة خالل االستثمار صندوق  أداء عن تقرير -4   الف

ن البنوك السعودية ( سايبور  منذ بداية هذا العام تحسن مبادرات الحكومة أشهر ) مع  3أداء املؤشر القياس لسعر االقراض ب
ي  لدى القطاع البنكي.لتقليل السيولة  ي زيادة أسعار الفائدة  ي األمريكي كان لها أثرًا  كما أن االرتفاعات املقرة من البنك الفيدرا

ن  . السعودية نظرًا الرتباط العملت
 

رات أي تفاصيل -5 ى حدثت تغي رة خالل املعلومات ومذكرة أحكام و شروط ع   الف

رات الصندوق  مدير  قام  :التالية بالتغ

  ى  م27/02/2018تاريخ ي ن حفظ للصندوق بداًل عن شركة فالكم للخدمات املالية بناًء ع ن شركة البالد املالية أم بتعي
  الصادرة عن هيئة السوق املالية  متطلبات الئحة صناديق االستثمار 

 ملخص  م بتحديث شروط وأحكام الصندوق وإصدار مذكرة املعلومات و 01/04/2018مدير الصندوق بتاريخ  قام
    املالية السوق  هيئة عن لصادرةمتطلبات الئحة صناديق االستثمار ا املعلومات الرئيسة لتتوافق مع

  
   أخرى  معلومات -6

ى شروط وأحكام الصندوق. ى الرجوع إ  ملزيد من املعلومات ير
  

  أخرى  استثمارية صناديق ي الصندوق  استثمار -7

ي الصناديق االستثمارية   األخرى توزيع استثمارات الصندوق 

  اسم الصندوق   مدير الصندوق   2018  يونية  اية ي كمانسبة االستثمار من أصول الصندوق 

  اتقان للمرابحات والصكوك  صندوق   اتقان كابيتال  0.99%
 السعودي بالريال املرابح صندوق   البالد املالية  5.35%

  توزيع استثمارات الصندوق  2018  يونية  اية ي كما

  مرابحة صفقات 93.41%
  مماثلة استثمارية صناديق 6.34%

  نقد 00.25%
 املجموع 100.00%
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رة خالل الخاصة العموالت -8   الف

رم لم رة خالل الصندوق  مدير ي   .أي ترتيبات عمولة خاصة  الف

  أخرى  بيانات -9

ىللمزيد من املعلومات  ى شروط وأحكام الصندوق  ير  .الرجوع إ

   املالية القوائم)  و

رة املرفقة املالية القوائم اعداد تم ر طبقاً  السنوية املحاسبة للف ا املتعارف املحاسبة ملعاي  عن الصادرة السعودية العربية املمكلة ي عل

ن السعودية الهيئة ن للمحاسب  . القانون
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