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   الصندوق  مدير)  ج

  

  املالية للخدمات فالكم شركة:  الصندوق  مدير اسم -1

  884. ب.ص

  11421 الرياض

 السعودية العربية اململكة
  8004298888 ھاتف

  + 966) 11( 2032546 فاكس

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

ي النص األول من عام  رشادي ( مؤشر فالكم للطروحات األولية ) ، حيث امل يفوق أداء   م2017حقق صندوق فالكم للطروحات االولية  ؤشر االس
رشادي انخفض بمقدار % 0.63انخفض الصندوق بواقع  ن أن املؤشر االس رة االث عشرة شهرا  %. 3.29ي ح ى قلة االكتتابات األولية خالل ف نظرًا إ

ى ي السوق الرئيسية خالفا ع ي السوق املوازية ، املاضية  ي عليه  ونظرًا لتقلص املجال االستثماري للصندوق فقد قام مدير الصندوق ببعض  ما 
ي عام  رات لشروط وأحكام الصندوق  ي النصف األول من عام 2017التغي ى الصندوق    م. 2018م وال ظهر اثرها ع

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

رات الصندوق  مدير  قام  :التالية بالتغ

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

   صندوق وإصدار مذكرة املعلومات و ملخص م بتحديث شروط وأحكام ال01/04/2018قام مدير الصندوق بتاريخ
 .املالية السوق  هيئة عن لصادرةاملعلومات الرئيسة لتتوافق مع متطلبات الئحة صناديق االستثمار ا

 اية ي كما
  2018يونية 

ي التوزيع   الصندوق  إلستثمارات القطا

 السلع الرأسمالية   0.01%
 النقل  11.08%
  السلع طويلة األجل  13.98%
الكية  2.45%   الخدمات االس
 الكمالية السلع تجزئة % 4.93

 الصحية الرعاية % 14.16
 (REITS)الصناديق العقارية املتداولة 14.46%
  الصناديق االستثمارية املتداولة % 8.49

  خرى الصناديق االستثمارية األ  25.68%
  نقد 4.35%
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   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  اية عام كما بلغت استثمارات الصندوق    . % 25.68 ما نسبته م2017ي 

  

  
 
  

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
ا لصاح مالكي الوحدات  ن الحفظ بحفظ أصول الصندوق وحماي ، كما يقوم باتخاذ جميع االجراءات اإلدارية الالزمة يقوم أم

  فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق .

 

   املالية القوائم)  و

ن ن القانوني  تم إعداد القوائم املالية األولية وفقًا ملعيار التقارير املالية األولية الصادر من قبل الهيئة السعودية للمحاسب

  الصندوق االستثماري   نسبة االستثمار

10.50%  MC TF FUND  

10.43% FALCOM SAR MURABAHA FUND 

4.75% ITQAN FUND FOR MURABAHAT 
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