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  االستثمار صندوق  معلوماتأ( 

 االستثمار صندوق  اسم -1

 للطروحات األولية فالكم صندوق 

 FALCOM IPO FUND 

  وممارساته االستثمار وسياسات اهداف -2

 فترة خالل العامة الشركات أسهم في رئيس بشكل االستثمار  خالل من وذلك الطويل املدى على املال رأس تنمية إلى الصندوق  يهدف

 األسهم سوق  في إدراجها على سنواتخمس  يمض لم التي املدرجة الجديدة الشركات أسهم في أو /و ألسهمها، العام األولي الطرح

 األرباح أستثمار  إعادة سيتم حيث املشتركين على أرباح أية بتوزيع الصندوق  مدير  يقوم ولن(. نمو-واملوازية الرئيسية) السعودي

 فالكم) مؤشر للصندوق  اإلسترشادي املؤشر  أداء معدل يفوق  أداء تحقيق إلى الصندوق  يهدف كما. الصندوق  في املوزعة

 .الصندوق  مدير  موقع طريق عن أدائه عن اإلعالن سيتم والذي(. األولية للطروحات

 تحديث يتم حيث الصندوق  أصول  قيمة صافي الى مئوية كنسب موضحة أصوله توزيع في التالية االستراتيجية الصندوق  يتبع

 الصندوق  مدير  يلجا قد االستثنائية الظروف وفي: جديدة شركات طرح عند أو /و األقل على سنوي  ربع بشكل االستثمار  مجال

 مراعاة مع االسهم سوق  في الحادة االنخفاضات و  التقلبات ملواجهة مؤقت بشكل% 100 بنسبة نقد شكل على بأصوله لالحتفاظ

 .الصندوق  وحدات لحملة ممكنة حماية اقص ى

 الحد األعلى الحد األدنى نوع االستثمار

 %100 %0        املرابحة وصناديق النقد أسواق أدوات

 %100 %0                               نمو(-)السوق الرئيسية واملوازية طرح أولي عام

 
 
 %100 %0 سنوات(خمس ) حتى و نم-في سوق األسهم الرئيسية واملوازية األسهم املدرجة حديثا

 عن طريق طرح أسهم 
 
 %15 %0  حقوق األولويةاألسهم الجديدة الناتجة عن زيادة رأس مال الشركات املدرجة سابقا

 %25 %0 صناديق استثمارية 

 %25 %0 صناديق مؤشرات متداولة

 %25 %0 الصناديق العقارية املتداولة 
 

 أسهم وفي العام األولي الطرح فترة خالل العادية األسهم في أصوله صافي من% 100 حتى باستثمار  أهدافه لتحقيق الصندوق  يسعى

 وقد( . نمو-املوازية أو  الرئيسية) السعودية األسهم سوق  في إدراجها على سنوات خمس يمض لم التي الجديدة املدرجة الشركات

 النقد أسواق أدوات في منه بجزء االحتفاظ او /و النقدي الفائض استثمار  إلى السیولة، إدارة ألغراض وذلك الصندوق، مدیر  يقوم

 التصنیف على بناء النقد أسواق ألدوات املصدرة الجهات تلك اختيار  ويتم السعودي، الريال بعملة سعودية جهات من واملصدرة

 من النقدية والتدفقات املالي املركز  على بناء   داخليا بتصنيفها الصندوق  مدير  يقوم سوف حيث الشركة لدى املعتمد االئتماني

خرين صناديق مدراء أو /و نفسه الصندوق  مدیر  قبل من مدارة واالدارة، العمليات
ّ
 من مباشر  غير  بشكل السیولة استثمار  أو /و. ا

  السعودي بالريال املطروحة املرابحة صنادیق خالل
 
  طرحا

 
 مدیر  قبل من مدارة كانت سواء املالية السوق  هیئة من واملرخصة عاما

 .واحدة جهة لدى% 25 مانسبته تتجاوز  أال  على ،(%100) بنسبة آخر  مدیر  أو /و نفسه الصندوق 

 االستثمارات على الصندوق  أصول  لتوزيع أعاله املبينة املئوية النسب حدود في الصندوق  عمليات بإدارة الصندوق  مدير  يقوم

 الفرص إلى للوصول  املتخصصة والتحليلية البحثية قدراته الصندوق  مدير  يوظف حيث. النتائج أفضل يحقق بما املستهدفة

 .الصندوق  أهداف تحقق التي والثانوية األولية األسواق في الواعدة االستثمارية

 االقتراض طريق عن التمويل لطلب الصندوق  يلجأ لن و  هذا. املحتملة االستردادات متطلبات ملواجهة الكافية السيولة توفر  مراعاة

 قيمة صافي من% 10 نسبة ُوجد، إن االقتراض، حجم يتجاوز  ال  أن على الصندوق، إدارة مجلس موافقة وبعد الضرورة، عند اال 

 .الشرعية الضوابط مع يتوافق بما الصندوق  تمويل ويتم. الصندوق  أصول 

 .السعودية العربية اململكة في النقد أسواق وأدوات السعودي األسهم سوق  في الصندوق  يستثمر 
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  السعودي بالريال املطروحة و  مماثلة صناديق في أصوله من(%25) عن يزيد ال  ما استثمار  الصندوق  ملدير  يجوز 
 
  طرحا

 
 و  عاما

 الشرعية الضوابط مع يتوافق بما آخر، مدیر  أو  نفسه الصندوق  مدیر  قبل من مدارة كانت سواء املالية السوق  هیئة من املرخصة

 ويتم. وحداته تملك تم الذي الصندوق  أصول  قيمة صافي من( %10) الصندوق  تملك نسبة تزيد أال  على إضافي عائد تحقيق بهدف

  الصناديق تلك إختيار 
 
 .واملصاريف الصندوق  وحجم األداء، على بنا

 .املالية األوراق بمشتقات االستثمار  يتم لن الصندوق، عمليات كافة في الشرعية الضوابط مراعاة مع

  واألرباح الدخل توزيع سياسة -3

 .الصندوق  في املوزعة الشركات أرباح استثمار  إعادة يتم حيث املشتركين على أرباح أية بتوزيع الصندوق  مدير  يقوم ال 

 

 املوقع زيارة عند مباشرة عليها الحصول  يمكن كما.  مقابل وبدون  الطلب عند متاحة الصندوق  تقارير بأن التنبيه نود -4

 . .Falcom.com.sawww  للشركة االلكتروني

  الصندوق  أداء(  ب

 جدول مقارنة   -1

 

 سجل األداء -2

  للطروحات األوليةفالكم صندوق  العائد اإلجمالي

 %11.52- سنة واحدة تراكمي :

 %26.35- ثالث سنوات

 %20.69- خمس سنوات

 %114.26 منذ التأسيس

 - م2007لعام  سنوي: 

 %30.38- م2008لعام 

 %37.18 م2009لعام 

 %1.34 م2010لعام 

 %22.20 م2011لعام 

 %53.78 م2012لعام 

 %48.55 م2013لعام 

 %24.71 م2014لعام 

 %13.65- م2015لعام 

 %3.69- م2016لعام 

 %13.57- م2017لعام 

 %11.52- م2018لعام 

 

 

 

 31 في كما

 ديسمبر

 أصول  قيمة صافي

 الصندوق 

(بالريال السعودي)   

وحدة لكل الصندوق  أصول  قيمة صافي  

( السعودي بالريال)   
 الوحدات عدد

 نهاية في املصدرة

 الفترة

 األرباح قيمة

وحدة لكل املوزعة  نسبة 

 املصروفات
الفترة نهاية  

 خالل قيمة أعلى

 السنة

 خالل قيمة أقل

 السنة
 الصافي اإلجمالي

2015 305,301,661 2,909.2082124 3,948.2595818 2,864.7476177 104,943.21 N/A N/A 2.27% 

2016 154,389,351 2,801.8173545 2,906.7257524 2,159.2614870 55,103.29 N/A N/A 2.09% 

2017 98,313,737.32 2,421.10 2,818.48 2,378.34 40,606.83 N/A N/A 1.84% 

2018 62,093,558 2,142.57 2,438.32 1,999.72 28,981 N/A N/A %1.92 

http://www.falcom.com.sa/
http://www.falcom.com.sa/
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 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب (ج

 خالل العام التي تحملها الصندوق الرسوم واملصاريف الفعلية 
 املبلغ 

 ( ) بالريال السعودي

 1,358,958 وأخرى   اإلدارة رسوم

 63,289 مصاريف أخرى 

 1,422,247 االجمالي 

 1.92% نسبة املصاريف إلى متوسط قيمة أصول الصندوق 
 

 قرر فيها مدير الصندوق اإلعفاء من أي رسوم أو تخفيضها  خالل العام لم يكن هنالك أي ظروف -

صندوق فالكم للطروحات األولية بشكل متسق كما هو موضح في شروط أداء  بيانات حساب يتبع مدير الصندوق قواعد (د

 وأحكام الصندوق.

 

  الفترة خالل الجوهرية التغيرات -3

 لم يقم مدير الصندوق بإحداث أي تغييرات جوهرية على الصندوق .

  السنوية التصويت ممارسات -4

 قرار التصويت موضوع التصويت  تاريخ الجمعية الشركة

 الشركة

 السعودية

 األرضية للخدمات

21-Jan-18 

على تعديل املادة الرابعة من النظام األساس ي واملتعلقة  التصويت

 .بأغراض الشركة

املوافقة على 

 جميع البنود

على إضافة املادة العشرون من النظام األساس ي للشركة و  التصويت

 .املتعلقة باملركز الشاغر في املجلس

الثامنة واألربعون من النظام األساس ي للشركة على تعديل املادة  التصويت

 .و املتعلقة بتوزيع األرباح

التصويت على ما تم توزيعه من أرباح نقدية للربع األول والثاني والثالث 

( ريال سعودي بواقع 366,600,000م والبالغة )2017عن السنة املالية 

البالغ %( من رأس مال الشركة 19.5( ريال للسهم وبنسبة )1.95)

( ريال سعودي ، بناء  على توصيات مجلس اإلدارة 1,880,000,000)

بالتفويض املمنوح لها من الجمعية العامة الغير عادية والتى عقدت بتاريخ 

-18د في الجمعية العامة العادية املنعقدة بتاريخ م واملجد05-10-2015

 .م05-2017

األساس ي بما يتفق مع  على إعادة ترتيب وترقيم مواد النظام التصويت

 .إضافة املادة أعاله

 األندلس شركة

 العقارية
05-Mar-18 

 للدورة املرشحين بين من اإلدارة مجلس أعضاء انتخاب على التصويت

 وذلك م09/03/2021 تاريخ حتى م10/03/2018 من تبدأ التي القادمة

 (بهم الخاصة الذاتية السير  مرفق) التراكمي التصويت باستخدام

املوافقة على 

 جميع البنود

 مهامها وتحديد الجديدة للدورة املراجعة لجنة تشكيل على التصويت

 من تبدأ والتي عضويتهم ومدة أعضائها ومكافات عملها وضوابط

 الخاصة الذاتية السير  مرفق) م09/03/2021تاريخ حتى ، م10/03/2018

 :وهم(بهم

 (اللجنه رئيس. )البراك محمد بن عبدالرحمن /الدكتور  (1

 (لجنه عضو . ) اليحيى عبدهللا بن صالح/  األستاذ (2

 (لجنه عضو . )الفدى عبدهللا بن عالء/  األستاذ (3
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 مطابخ شركة

 ريدان ومطاعم
26-Jun-18 

 املنتهية املالية السنة عن الشركة حسابات مراجع تقرير  على التصويت

 .م31-12-2017

 موافق

-12-31 في املنتهية املالية للسنة اإلدارة مجلس تقرير  على التصويت

 . م2017

 موافق

 موافق .م2017-12-31 في املنتهية املالية للسنة املالية القوائم على التصويت

 املالية للسنة أعمالهم عن اإلدارة مجلس أعضاء ذمة إبراء على التصويت

 .م2017-12-31 في املنتهية
 موافق

 بناء املرشحين بين من للشركة الحسابات مراجع تعيين على التصويت

 القوائم وتدقيق ومراجعة لفحص وذلك املراجعة، لجنة توصية على

 م،2018 املالي العام من والسنوي  والرابع والثالث الثاني للربع املالية

 .أتعابه وتحديد م،2019 عام من األول  والربع

 موافق

 قدرها نقدية أرباح بتوزيع اإلدارة مجلس توصية على التصويت

% 5 نسبة) للسهم ريال نصف بواقع م2017 العام عن ريال 11,250,000

 يوم لألسهم املالكين للمساهمين األحقية تكون  أن على( املال رأس من

 واملقيدين م2018-06-26 املوافق ـه1439-10-12 بتاريخ الجمعية انعقاد

 مركز ) املالية األوراق إيداع مركز  شركة لدى الشركة مساهمي سجل في

 عن اإلعالن وسيتم االستحقاق تاريخ يلي تداول  يوم ثاني نهاية في( اإليداع

  األرباح توزيع تاريخ
 
 .الحقا

 موافق

 عقل سعيد سعود/  السيد بتعيين اإلدارة مجلس قرار  على التصويت

  اإلدارة بمجلس مستقل كعضو  العجيفي،
 
 م2018-04-17 من إعتبارا

 ، م2019-04-20 في تنتهي والتي املجلس من الحالية الدورة نهاية وحتى

 قد والذي( مستقل عضو ) منش ي قيصر  عمر  أحمد/  السيد من بدال  وذلك

 . م2018-04-16 بتاريخ استقالته قبول  تم

 عن االمتناع

 التصويت

 القلزم وشركة الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت

 ناصر /  السيد اإلدارة مجلس لعضو  والتي املحدودة للمأكوالت املتميزة

 مباشرة مصلحة( اإلدارة مجلس رئيس نائب) ، السلمي احمد هللا عوض

 بها والترخيص( املحدودة للمأكوالت املتميزة القلزم بشركة شريك) فيها

  قادمة لسنة
 
 ريال 93,669 بلغت م2017 املاض ي للعام التعامالت بأن علما

 شروط أي توجد وال  القلزم لشركة ريدان شركة من املبيعات في ويتمثل

 .  العقد في تفضيلية

 عن االمتناع

 التصويت

 فرح وقاعة الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت

 احمد هللا عوض منصور /  السيد اإلدارة مجلس لعضو  والتي للحفالت

 فيها مباشرة مصلحة( املنتدب والعضو  اإلدارة مجلس عضو ) ، السلمي

 بها والترخيص(  مالها رأس من% 100 بنسبة للحفالت فرح قاعة يملك)

  قادمة لسنة
 
 15,672,672 بلغت م2017 املاض ي للعام التعامالت بأن علما

 توجد وال  فرح لقاعة ريدان شركة من ومصروفات مبيعات في ويتمثل ريال

 . العقد في تفضيلية شروط أي

 
 
 
 عن االمتناع

 التصويت

 خالد ومؤسسة الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت

 هللا عوض خالد/  السيد اإلدارة مجلس لعضو  والتي التجارية السلمي

 يملك) فيها مباشرة مصلحة(  اإلدارة مجلس عضو ) ، السلمي احمد

 والترخيص( مالها رأس من% 100 بنسبة التجارية السلمي خالد مؤسسة

  قادمة لسنة بها
 
 59,513 بلغت م2017 املاض ي للعام التعامالت بأن علما

 خالد مؤسسة من ريدان ومطاعم مطابخ لشركة مشتريات في ويتمثل ريال

 . العقد في تفضيلية شروط أي توجد وال  التجارية السلمي

 
 
 
 عن االمتناع

 التصويت
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 الكباب ومطعم الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت

 هللا عوض منصور /  السيد اإلدارة مجلس لعضو  والتي البلدي والكبدة

 مباشرة مصلحة( املنتدب والعضو  اإلدارة مجلس عضو ) ، السلمي احمد

  قادمة لسنة بها والترخيص(  مالها رأس من% 100 بنسبة يملك) فيها
 
 علما

 في ويتمثل ريال 145,840 بلغت م2017 املاض ي للعام التعامالت بأن

 أية توجد وال  البلدي والكبدة الكباب ملطعم ريدان شركة من املبيعات

 . العقد في تفضيلية شروط

 
 عن االمتناع

 التصويت

 منصور  ومجموعة الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت

 هللا عوض منصور /  السيد اإلدارة مجلس لعضو  والتي للنقليات السلمي

 مباشرة مصلحة( املنتدب والعضو  اإلدارة مجلس عضو ) ، السلمي أحمد

 رأس من% 100 بنسبة للنقليات السلمي منصور  مجموعة يملك) فيها

  قادمة لسنة بها والترخيص(  مالها
 
 املاض ي للعام التعامالت بأن علما

 ومطاعم مطابخ لشركة مياه وايتات توريد ريال 11,730 بلغت م2017

 شروط أي توجد وال  للنقليات السلمي منصور  مجموعة من ريدان

  .العقد في تفضيلية

 
 
 
 عن االمتناع

 التصويت

 ثوب شركة

 األصيل
04-Jul-18 

( 150) من الشركة مال رأس بزيادة اإلدارة مجلس توصية التصويت على

% 100 قدرها زيادة بنسبة سعودي ريال مليون ( 300) إلى ريال مليون 

 ، سهم مليون ( 30) إلى سهم مليون ( 15) من الشركة أسهم عدد ليرتفع

 األحقية تكون  أن على سهم كل مقابل مجاني سهم منح طريق عن وذلك

 إيداع مركز  شركة لدى الشركة مساهمي سجل في املقيدين للمساهمين

 انعقاد تاريخ يلي تداول  يوم ثاني نهاية في( اإليداع مركز ) املالية األوراق

 طريق عن املال رأس في الزيادة قيمة تسدد أن على ، العادية غير  الجمعية

 مبلغ وتحويل( املبقاة األرباح) بند من ريال( 30.000.000) مبلغ تحويل

( 119.595.702) مبلغ وتحويل( العام االحتياطي) بند من ريال( 404.298)

" وتهدف الشركة بالزيادة تدعيم القاعدة  أخرى  "احتياطيات بند من ريال

ة مما يساهم في زيادة معدالت النمو والتوسع في أعمالها الرأسمالية للشرك

 واملحافظة على املالءمة املالية.

 موافق    

 والخاصة للشركة األساس ي النظام من( 3) املادة تعديل على التصويت

 .وتأجيرها العقارات تملك نشاط بإضافة وذلك الشركة بأنشطة

 موافق

 والخاصة للشركة األساس ي النظام من( 7) املادة تعديل على التصويت

  وذلك املال برأس
 
 .املال رأس في املقترحة للزيادة وفقا

 موافق

 والخاصة للشركة األساس ي النظام من( 8) املادة تعديل على التصويت

  وذلك باألسهم باالكتتاب
 
 .املال رأس في املقترحة للزيادة وفقا

 موافق

 والخاصة للشركة األساس ي النظام من( 29) املادة تعديل على التصويت

  الجمعيات بدعوة
 
 .الشركات نظام لتعديل وفقا

 موافق

 والخاصة للشركة األساس ي النظام من( 40) املادة تعديل على التصويت

  املراجعة لجنة بتقرير 
 
 .الشركات نظام لتعديل وفقا

 موافق

 والخاصة للشركة األساس ي النظام من( 44) املادة تعديل على التصويت

  املالية بالوثائق
 
 .الشركات نظام لتعديل وفقا

 موافق

 الشيخ وورثة الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت

 اإلدارة مجلس ألعضاء والتي - هللا رحمه - الجديعي ابراهيم بن عبدهللا

 محمد - الجديعي عبدهللا بن عبدالرحمن - الجديعي عبدهللا بن فيصل)

 قادم لعام بها والترخيص فيها مباشرة غير  مصلحة( الجديعي عبدهللا بن

 بمبلغ الرياض بمدينة الرئيس ي للمستودع الشركة استئجار  عن عبارة وهي

 عن االمتناع

 التصويت
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  تفضيلية شروط بدون  ريال 540.000
 
 لعام التعامل قيمة بأن علما

 .ريال 720.000 بلغت م2017

 الشيخ وورثة الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على على التصويت

 إلدارةا مجلس ألعضاء والتي - هللا رحمه - الجديعي ابراهيم بن عبدهللا

 مدمح - الجديعي عبدهللا بن عبدالرحمن - الجديعي عبدهللا بن فيصل)

 قادم لعام بها والترخيص فيها مباشرة غير  مصلحة( الجديعي عبدهللا بن

 بمبلغ الرياض بمدينة الفروع ملستودعات الشركة استئجار  عن عبارة وهي

  تفضيلية شروط بدون  ريال 493.125
 
 لعام التعامل قيمة بأن علما

 ..ريال 657.500 بلغت م2017

االمتناع عن 

 التصويت

على األعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وورثة الشيخ  التصويت

ء مجلس اإلدارة والتي ألعضا -رحمه هللا  -عبدهللا بن ابراهيم الجديعي 

محمد  -ن عبدهللا الجديعي عبدالرحمن ب -)فيصل بن عبدهللا الجديعي 

بن عبدهللا الجديعي( مصلحة غير مباشرة فيها والترخيص بها لعام قادم 

 200.000رة عن استئجار الشركة ملعرض محافظة جده بمبلغ وهي عبا

 بأن قيمة التعامل لعام 
 
م بلغت 2017ريال بدون شروط تفضيلية علما

 .ريال 400.000

االمتناع عن 

 التصويت

 الشيخ وورثة الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال التصويت على

 إلدارةا مجلس ألعضاء والتي - هللا رحمه - الجديعي ابراهيم بن عبدهللا

 مدمح - الجديعي عبدهللا بن عبدالرحمن - الجديعي عبدهللا بن فيصل)

 قادم لعام بها والترخيص فيها مباشرة غير  مصلحة( الجديعي عبدهللا بن

 بمبلغ الدمام مدينة ملستودعات الشركة استئجار  عن عبارة وهي

  تفضيلية شروط بدون  ريال 120.000
 
 لعام التعامل قيمة بأن علما

 .ريال 120.000 بلغت م2017

 عن االمتناع

 التصويت

 الشيخ وورثة الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال التصويت على

 إلدارةا مجلس ألعضاء والتي - هللا رحمه - الجديعي ابراهيم بن عبدهللا

 مدمح - الجديعي عبدهللا بن عبدالرحمن - الجديعي عبدهللا بن فيصل)

 قادم لعام بها والترخيص فيها مباشرة غير  مصلحة( الجديعي عبدهللا بن

 ريال 75.000 بمبلغ جيزان مدينة ملستودع الشركة استئجار  عن عبارة وهي

  تفضيلية شروط بدون 
 
 بلغت م2017 لعام التعامل قيمة بأن علما

 .ريال 75.000

 عن االمتناع

 التصويت

 الشيخ وورثة الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال التصويت على

 إلدارةا مجلس ألعضاء والتي - هللا رحمه - الجديعي ابراهيم بن عبدهللا

 مدمح - الجديعي عبدهللا بن عبدالرحمن - الجديعي عبدهللا بن فيصل)

 قادم لعام بها والترخيص فيها مباشرة غير  مصلحة( الجديعي عبدهللا بن

 الرئيس ي للمستودع لألقمشة الجديعي شركة استئجار  عن عبارة وهي

  تفضيلية شروط بدون  ريال 645.225 بمبلغ الرياض بمدينة
 
 بأن علما

 .ريال 860.300 بلغت م2017 لعام التعامل قيمة

 عن االمتناع

 التصويت

 الشيخ وورثة الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال التصويت على

 إلدارةا مجلس ألعضاء والتي - هللا رحمه - الجديعي ابراهيم بن عبدهللا

 مدمح - الجديعي عبدهللا بن عبدالرحمن - الجديعي عبدهللا بن فيصل)

 قادم لعام بها والترخيص فيها مباشرة غير  مصلحة( الجديعي عبدهللا بن

 جيزان مدينة ملستودع لألقمشة الجديعي شركة استئجار  عن عبارة وهي

  تفضيلية شروط بدون  ريال 75.000 بمبلغ
 
 لعام التعامل قيمة بأن علما

 .ريال 75.000 بلغت م2017

 عن االمتناع

 التصويت
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 مجلس وعضو  الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال التصويت على

 فيها مباشرة مصلحة له والتي الجديعي عبدهللا بن محمد /األستاذ اإلدارة

 الجديعي شركة استئجار  عن عبارة وهي قادم لعام بها والترخيص

 شروط بدون  ريال 150.000 بمبلغ املنورة املدينة تجزئة معرض لألقمشة

  تفضيلية
 
 .ريال 150.000 بلغت م2017 لعام التعامل قيمة بأن علما

 عن االمتناع

 التصويت

 مجلس وعضو  الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال التصويت على

 فيها مباشرة مصلحة له والتي الجديعي عبدهللا بن محمد /األستاذ اإلدارة

 الجديعي شركة استئجار  عن عبارة وهي قادم لعام بها والترخيص

 شروط بدون  ريال 150.000 بمبلغ املنورة املدينة جملة معرض لألقمشة

  تفضيلية
 
 .ريال 150.000 بلغت م2017 لعام التعامل قيمة بأن علما

 عن االمتناع

 التصويت

 ثوب شركة

 األصيل
- Dec-1809 

 املساهمين على نقدية أرباح بتوزيع اإلدارة مجلس توصية على التصويت

( 1) بواقع 2018-12-31 في املنتهية املالية السنة من األول  النصف عن

 تكون  أن على الشركة، مال رأس من٪(  10) بنسبة وذلك سهم لكل ريال

 العامة الجمعية انعقاد يوم بنهاية لألسهم املالكين للمساهمين األحقية

 املالية االوراق إيداع مركز  شركة لدى الشركة بسجالت واملقيدين للشركة

 عن اإلعالن يتم وسوف الجمعية، انعقاد تاريخ يلي تداول  يوم ثاني بنهاية

  األرباح توزيع
 
 .الحقا

 

 

 

 

 

 

املوافقة على 

 محمد بن هيثم /األستاذ بتعيين اإلدارة مجلس توصية على التصويت جميع البنود

  الحميدي
 
 ( مستقل عضو ) اإلدارة مجلس في عضوا

 
 تاريخ من اعتبارا

 الدورة انتهاء تاريخ حتى املجلس دورة وإكمال م2018-11-11 في تعيينه

  م2021-09-04 في الحالية
 
 بن أحمد /األستاذ املستقيل للعضو  خلفا

 (.مستقل عضو ) املنيفي محمد

  السلطان عبدهللا بن إبراهيم /األستاذ تعيين على التصويت
 
 في عضوا

 ( املجلس خارج من مستقل) املراجعة لجنة
 
-12-10 تاريخ من اعتبارا

  م2021-09-04 في الحالية الدورة انتهاء حتى م2018
 
 لجنة لعضو  خلفا

 خارج من مستقل) السلطان صالح بن أحمد /األستاذ املستقيل املراجعة

 (.املجلس

  القاض ي سليمان بن وهدان /األستاذ تعيين على التصويت
 
 لجنة في عضوا

 ( املجلس خارج من مستقل) املراجعة
 
 م2018-12-10 تاريخ من اعتبارا

  م2021-09-04 في الحالية الدورة انتهاء حتى
 
 املراجعة لجنة لعضو  خلفا

 (.مستقل) املنيفي محمد بن أحمد /األستاذ املستقيل

 .الشركة حوكمة الئحة على التصويت

 لجام شركة

 للرياضة
- Dec-1809 

 املتعلقة للشركة األساس ي النظام من( 3) املادة تعديل على التصويت

 .الشركة بأغراض

 

 

 

 

 

املوافقة على 

 جميع البنود

 واملتعلقة للشركة األساس ي النظام من( 4) املادة تعديل على التصويت

 الشركات. فى والتملك باملشاركة

 واملتعلقة للشركة األساس ي النظام من( 10) املادة تعديل على التصويت

 .القيمة مستوفاة غير  األسهم ببيع

 املتعلقة للشركة األساس ي النظام من( 12) املادة تعديل على التصويت

 .األسهم بتداول 

 واملتعلقة للشركة األساس ي النظام من( 13) املادة تعديل على التصويت

 .الشركة قبل من الشركة أسهم ورهن وبيع بشراء

 واملتعلقة للشركة األساس ي النظام من( 14) املادة تعديل على التصويت

 . املال رأس بزيادة
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 واملتعلقة للشركة األساس ي النظام من( 15) املادة تعديل على التصويت

 .املال رأس بتخفيض

 واملتعلقة للشركة األساس ي النظام من( 16) املادة تعديل على التصويت

 .والسندات الصكوك بإصدار 

 واملتعلقة للشركة األساس ي النظام من( 17) املادة تعديل على التصويت

 .الشركة بإدارة

 واملتعلقة للشركة األساس ي النظام من( 18) املادة تعديل على التصويت

 .املجلس عضوية بإنتهاء

 واملتعلقة للشركة األساس ي النظام من( 20) املادة تعديل على التصويت

 .املجلس بصالحيات

 واملتعلقة للشركة األساس ي النظام من( 21) املادة تعديل على التصويت

 .واللجان اإلدارة مجلس أعضاء بمكافآت

 واملتعلقة للشركة األساس ي النظام من( 22) املادة تعديل على التصويت

 .السر وأمين املنتدب والعضو  والنائب الرئيس بصالحيات

 املتعلقة للشركة األساس ي النظام من( 23) املادة تعديل على التصويت

 .اإلدارة مجلس باجتماعات

 واملتعلقة للشركة األساس ي النظام من( 25) املادة تعديل على التصويت

 .اإلدارة مجلس اجتماعات بنصاب

 املتعلقة للشركة األساس ي النظام من( 26) املادة تعديل على التصويت

 .اإلدارة مجلس بقرارات

 واملتعلقة للشركة األساس ي النظام من( 33) املادة تعديل على التصويت

 .الجمعيات بدعوة

 واملتعلقة للشركة األساس ي النظام من( 34) املادة تعديل على التصويت

 .الجمعيات حضور  بسجل

 واملتعلقة للشركة األساس ي النظام من( 35) املادة تعديل على التصويت

 .العادية العامة الجمعية اجتماع بنصاب

 واملتعلقة للشركة األساس ي النظام من( 36) املادة تعديل على التصويت

 .العادية غير  العامة الجمعية اجتماع بنصاب

 واملتعلقة للشركة األساس ي النظام من( 37) املادة تعديل على التصويت

 .الجمعيات في بالتصويت

 واملتعلقة للشركة األساس ي النظام من( 41) املادة تعديل على التصويت

 .اللجنة بتشكيل

 واملتعلقة للشركة األساس ي النظام من( 44) املادة تعديل على التصويت

 .اللجنة بتقارير 

 واملتعلقة للشركة األساس ي النظام من( 46) املادة تعديل على التصويت

 .الحسابات مراجع بصالحيات

 واملتعلقة للشركة األساس ي النظام من( 47) املادة تعديل على التصويت

 .الحسابات مراجع بتقرير 

 واملتعلقة للشركة األساس ي النظام من( 49) املادة تعديل على التصويت

 .املالية بالوثائق

 واملتعلقة للشركة األساس ي النظام من( 50) املادة تعديل على التصويت

 .األرباح بتوزيع

 واملتعلقة للشركة األساس ي النظام من( 51) املادة تعديل على التصويت

 .األرباح بإستحقاق
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 واملتعلقة للشركة األساس ي النظام من( 52) املادة تعديل على التصويت

 .املمتازة لألسهم األرباح بتوزيع

 .املقترح للتعديل وفقا للشركة األساس ي النظام مواد ترقيم على التصويت

  الحالية االدارة مجلس دورة إنهاء على التصويت
 
 تاريخ من اعتبارا مبكرا

 الخاص العاشر  البند على املوافقة تمت حال في وذلك الجمعية انعقاد

 .للشركة األساس ي النظام من عشر  الثامنة املادة بتعديل

 بين من اإلدارة مجلس لعضوية أعضاء سبعة انتخاب على التصويت

  ستبدأ والتي القادمة للدورة املرشحين
 
 م 2018 ديسمبر  10 من إعتبارا

 البند على املوافقة تمت حال في وذلك م، 2021 ديسمبر  09 في وتنتهي

 والثالثون  الحادي والبند عشر  السابعة املادة بتعديل الخاص التاسع

 .أعاله

 عملها وضوابط مهامها وتحديد املراجعة لجنة تشكيل على التصويت

 الجمعية انعقاد تاريخ من تبدأ والتي الجديدة للدورة أعضائها ومكافآت

  م،2021 ديسمبر  09 بتاريخ وتنتهي
 
 :أسمائهم اآلتية هم املرشحين بأن علما

  الكناني، فرج بن محمد/  الدكتور -
 
 .رئيسا

  الحيدري، عبدهللا بن عبدالعزيز /  األستاذ-
 
 .عضوا

  الفريحي، حسين بن وسام/  االستاذ-
 
 .عضوا

 نصف بشكل مرحلية أرباح بتوزيع اإلدارة مجلس تفويض على التصويت

 االستحقاق تاريخ وتحديد م،2019 املالي العام عن سنوي   ربع أو  سنوي  

  والصرف
 
  الصادرة التنظيمية واإلجراءات للضوابط وفقا

 
 لنظام تنفيذا

 .املدرجة املساهمة بشركات الخاصة الشركات

 عبدهللا بن طارق  /الدكتور  بتعيين اإلدارة مجلس قرار  على التصويت

  باملجلس مستقل عضو  النعيم
 
 م2018 أغسطس 30 تاريخ من اعتبارا

 .للمجلس الحالية الدورة نهاية حتى سلفه مدة الجديد العضو  يكمل

 فرج بن محمد /الدكتور  بتعيين اإلدارة مجلس قرار  على التصويت

  املراجعة لجنة في املجلس، خارج من مستقل كعضو  الكناني،
 
 من اعتبارا

 نهاية حتى سلفه مدة الجديد العضو  ويكمل م،2018 سبتمبر  24 تاريخ

  للجنة الحالية الدورة
 
 .املراجعة لجنة عمل لالئحة وفقا

 واإلدارة واللجان اإلدارة مجلس ألعضاء املكافآت سياسة على التصويت

 .املعدلة التنفيذية

 الشركة

 للعدد السعودية

 واألدوات

17- Dec-18 

 ) مجانية أسهم منح طريق عن الشركة مال رأس زيادة على التصويت
 
 وفقا

 ريال، مليون  240 الزيادة قبل الشركة مال رأس -(:أدناه موضح ملاهو 

 -%.50 قدرها زيادة بنسبة ريال، مليون  360 سيبلغ الزيادة بعد ورأسمالها

 بعد أسهمها وعدد سهم، مليون  24 الزيادة قبل الشركة أسهم عدد

 إلى املال رأس رفع من الشركة تهدف -.سهم مليون  36 سيكون  الزيادة

 رأس زيادة ستكون  -.أصولها اجمالي مع ليتوافق الشركة مال رأس تدعيم

 ستكون  -.مملوكين سهمين كل مقابل واحد سهم منح طريق عن املال

 من ريال 62,298,561 مبلغ رسملة طريق عن املال رأس في الزيادة

 -.املبقاة األرباح حساب من ريال 57,701,439 ومبلغ النظامي، اإلحتياطي

 الشركة بسجالت املسجلين للمساهمين املنحة أسهم أحقية تاريخ سيكون 

 يلي تداول  يوم ثاني بنهاية وذلك ،(إيداع) املالية لألوراق اإليداع مركز  لدى

 كسور  وجود حال في -.للشركة العادية غير  العامة الجمعية إنعقاد يوم

 السوق  في بيعها ليتم واحدة محفظة في الكسور  تجميع سيتم فأنه أسهم

  30 مدة خالل
 
 .الجديدة األسهم تخصيص من االنتهاء تاريخ من يوما

 

 

 

 

 

 

 

املوافقة على 

 جميع البنود
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 املتعلقة للشركة األساس النظام من الثالثة املادة تعديل على التصويت

 .الشركة بأغراض

 

  

 للشركة األساس النظام من السابعة املادة تعديل على التصويت

 لرأس املقترحة الزيادة مع يتفق بما وذلك الشركة، مال برأس واملتعلقة

 رأس بزيادة الخاص األول  البند على الجمعية موافقة حال الشركة مال

 (.مرفق)املال

 

  
 األساس النظام من والعشرون الثامنة املادة تعديل على التصويت

 (.مرفق) العامة للجميعة الدعوة نشر  بموعد املتعلقة للشركة

 

  
 األساس النظام من والثالثون  التاسعة املادة تعديل على التصويت

 اللجنة. بتقارير  املتعلقة للشركة

 

  
 للشركة األساس النظام من واألربعون  الثالثة املادة تعديل على التصويت

 املالية. بالوثائق املتعلقة

 

 

  الصندوق  إدارة ملجلس السنوي  تقرير -5

 م , وكان حضور السادة األعضاء كما يلي : 2018اجتماعين خالل عام  الصندوق  إدارة مجلس عقد

 العضو  تصنيف عضو مجلس اإلدارة  إسم
 األول  اإلجتماع

 م2018 أبريل 23

 الثاني اإلجتماع

 م2018 ديسمبر  20

     املجلس رئيس الخصاونةقاسم  معاذ/  األستاذ

 -  مستقل عضو  الوابل عبدهللا بن محمد/  األستاذ

   مستقل عضو  تايه أبو  أحمد بن سليمان/  األستاذ

 -  غير مستقل  عضو  * الشبانة ابراهيم أحمد/  األستاذ

  - غير مستقل  عضو  عبدهللا حياناألستاذ / سهيل بن 

  - مستقل عضو  األستاذ / محمد بن عبدهللا العلوان**
 

  سهيل بن عبدهللا حيان /األستاذ تعيين تم* 
 
 الصناديق إدارة مجلس عضوية من إلستقالته أحمد إبراهيم الشبانة /األستاذ عن عوضا

 م.18/09/2018 بتاريخ املالية السوق  هيئة إلى املرسل خطابنا حسب. ستثماريةاال 

 محمد بن عبدهللا العلوان  /األستاذ تعيين تم* *
 
 إدارة مجلس عضوية من إلستقالته محمد بن عبدهللا الوابل /األستاذ عن عوضا

 .م09/10/2018 بتاريخ املالية السوق  هيئة إلى املرسل خطابنا حسب ستثماريةاال  الصناديق

 :  التقرير  محل بالصندوق  العالقة ذات التاليةالنقاط  واستعراضمناقشة م 2018أبريل  23املنعقد بتاريخ  االجتماع األول خالل  تم

 م2017سبتمبر  20اعتماد محضر اجتماع املجلس املنعقد في  تم .1

 م.2018 مارس 30استعراض التطور في أنشطة وأداء الصناديق االستثمارية للفترة املنتهية في  تم .2

 م.2017 ديسيمبر  31التدفقات النقدية الداخلة والخارجة للصناديق خالل الفترة املنتهية في  اتاستعراض بيان تم .3

 استعراض أداء صناديق فالكم وأخر التطورات. تم .4

 الشركة في املتبعة واالجراءات النظم املخاطر، وادارة وااللتزام املطابقة مجموعة رئيس ، الصليعبدر /األستاذ استعرض .5

 قتطبي من التأكد وآلية املالية السوق  هيئة وتعليمات بلوائح االستثمار  وصناديق الصندوق  مدير  التزام من التأكد ملتابعة

 املخاطر  وإدارة وااللتزام املطابقة مجموعة تبذلها التي والجهود الفاتكا، ومتطلبات االستثمارية الصناديق وأحكام شروط

خر  ، بأحكام الصندوق  مدير  التزام من للتأكد
ّ
 من والتأكد االستثمار  صناديق والئحة األموال غسل ملكافحة املستجدات وا

 ذات اللوائح أحكام تطبيق ملتطلبات واستجابتهم الجديدة االستثمار  صناديق بالئحة للعمل املختصة اإلدارات اإللتزام

 .الهيئة قبل من الصادر  والخطاب املاض ي مارس في التفتيشية املالية السوق  هيئة زيارة مناقشة تم كما .العالقة



12 
 

م لصندوق فالكم 03/04/2018وتاريخ  18/2586/5/5ص رقم املالية السوق  هيئة مخالفة الصندوق  مدير  ناقش .6

 .السعودية لألسهم فالكم وصندوق  األولية للطروحات

م لصندوق فالكم 11/10/2017وتاريخ  17/5199/5/5ص رقم املالية السوق  هيئة مخالفة الصندوق  مدير  ناقش .7

 .األولية للطروحات

 فالكم صندوق م ل21/12/2017وتاريخ  17/6994/5/5ص رقم املالية السوق  هيئة مخالفة الصندوق  مدير  ناقش .8

 .السعودية لألسهم املتداول 

 يخضع. املجلس عليها يشرف التي الصناديق ضمن منليكون 1 الخاصة للملكية فالكم صندوق  اضافة املجلس ناقش .9

 . املالية السوق  هئية عن الصادرة االستثمار  صناديق الئحة ألجرائات املقترح هذا

 .الصناديق على الواردة التعديالت الصندوق  مدير  ناقش .10

 :  التقرير  محل بالصندوق  العالقة ذات التالية النقاط واستعراض م مناقشة2018ديسمبر  20 بتاريخ املنعقد الثاني االجتماع خالل تم

 م2018 أبريل 23اعتماد محضر اجتماع املجلس املنعقد في  تم .1

 م.2018 نوفمبر  30استعراض التطور في أنشطة وأداء الصناديق االستثمارية للفترة املنتهية في  تم .2

 م.2017 ديسيمبر  31التدفقات النقدية الداخلة والخارجة للصناديق خالل الفترة املنتهية في  اتاستعراض بيان تم .3

 أداء صناديق فالكم وأخر التطورات. استعراض تم .4

تزام األستاذ/ بدر الصليع، رئيس اإللتزام والعمليات، األنظمة واإلجراءات املتبعة في الشركة ملتابعة التأكد من ال استعرض .5

مدير الصندوق بلوائح وتعليمات هيئة السوق املالية وآلية التأكد من تطبيق الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحكام 

 تزامواالل املطابقة مجموعة تبذلها التي والجهود ،(CRS)لصناديق االستثمارية ومتطلبات الفاتكا ومعايير التبليغ املشتركة ا

 غسل مكافحة مستجدات وآخر  االستثمار، صناديق بالئحة بالعمل املختصة اإلدارات إلتزام من للتأكد املخاطر  وإدارة

 واملتعلقة املاض ي مارس في التفتيشية الزيارة خالل تمت والتي املالية السوق  هيئة مالحظات مناقشة وتم ، األمول 

 .اإلرهاب وتمويل األموال غسل بمكافحة

 مما يلي: ”الصندوق “األستاذ/ حسن الصومالي، مدير اإللتزام وإدارة املخاطر مجلس إدارة الصناديق  ناقش .6
 
 في كال

  5/5/5465/18برقم ص/ 29/08/2018هيئة السوق املالية الصادرة بتاريخ  مخالفة -

 م على التغيير في مجلس إدارة الصناديق االستثمارية العامة 12/11/2018هيئة السوق املالية بتاريخ  موافقة -

م ومالك الوحدات من خالل إصدار قرار صندوق عادي على 27/09/2018هيئة السوق املالية بتاريخ  موافقة -

 صندوق فالكم للمرابحة بالريال السعودي" إجراء تغيير أساس ي على شروط وأحكام "

 إيجاز املجلس عن نجاح طرح صندوق التمويل باملرابحة والتوقعات املستقبلية للمنتج.   تم .7

موافقة املجلس على طلب الدخول في مفاوضات مع البنوك واالتفاق لتمويل صندوق للتمويل باملرابحة إلستخدامها  تمت .8

في حال دعت الحاجة لتغطية مخاطر الفروقات في مدة اإلستحقاق بين األصول )إستثمارات الصندوق في عقود التمويل 

 باملرابحة( والخصوم )إستردادات عمالء الصندوق(. 

 اإلستثمارية القرارات إتخاذ عملية النقاش شمل. مفصل بشكل السعودية األسهم فالكم صندوق  أداء املجلس ناقش .9

 الستخالص للمجلس اإلستثمار  واستراتيجية سياسة تقديم على اإلتفاق تم. األصول  إلدارة اإلستثمارية واإلستراتيجية

 .املناسبة والتوصيات النتائج

 العوائد ملؤشرات سعرية مؤشرات من املتداولة األسهم صناديق مؤشرات لتغيير  املتبعة االجراءات اتخاذ على اإلتفاق تم .10

 .الكلية

 

 

 



13 
 

  الصندوق  مدير(  ج

  املالية للخدمات فالكم شركة:  الصندوق  مدير اسم -1

 884. ب.ص

 11421 الرياض

 السعودية العربية اململكة

 8004298888 هاتف

 + 966( 11) 2032546 فاكس

www.Falcom.com.sa 

  

 : بالباطن الصندوق  مدير معلومات -2

 ينطبق ال

  الفترة خالل االستثمار ألنشطة مراجعة -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نهاية في كما

2017 

 نهاية في كما

2018 
 الصندوق  إلستثمارات القطاعي التوزيع

 الطاقة  0%  0%

 املواد األساسية 0% 0%

 السلع الرأسمالية 0% 0%

 الخدمات التجارية واملهنية 0% 0%

 النقل  11.68% 9.37%

 السلع طويلة األجل 12.66% 0%

 الخدمات االستهالكية 12.14% 2.30%

 اإلعالم 0% 0%

 تجزئة السلع الكمالية 7.31% 11.51%

 تجزئة األغذية  0% 0%

 إنتاج األغذية  0% 0%

 الرعاية الصحية 14.47% 5.41%

 االدوية 0% 0%

 البنوك 0% 0%

 اإلستثمار والتمويل  0% 0%

 التأمين 0% 0%

 االتصاالت  0% 0%

 املرافق العامة  0% 0%

 الصناديق العقارية املتداولة  17.49% 0%

 إدارة وتطوير العقارات 2.25% 0.10%

 صناديق املؤشرات املتداولة 6.69% 0%

 الصناديق االستثمارية  12.97% 53.15%

 نقد 2.33% 18.15%

 املجموع 100% 100%

http://www.falcom.com.sa/
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  الفترة خالل االستثمار صندوق  أداء عن تقرير -4

% حققها املؤشر 25.07مقدارها   بخسارة% مقارنة 11.52بمقدار  خسارةم 2018حقق صندوق فالكم للطروحات األولية خالل عام 

ا )حتى الشركات  كان أداءدي)مؤشر فالكم للطروحات األولية(. االسترشا   في أسواق األسهم السعودية سنوات( 5املدرجة مؤخر 
 
سلبيا

في سوق األسهم السعودية )تاس ي( وبالتحديد أسهم الشركات القيادية التي حققت  املدرجةمقارنة بأداء باقي الشركات  2018خالل عام 

جزء من أصول الصندوق حيث قام بتخصيص  أدرك مدير الصندوق الوضع الحالي ،في إدارة األصول  نشط كصندوق  .عوائد إيجابية

 مخاطر اال   لتقليل أثر املتداولة  املؤشرات باإلضافة الى صناديق على صورة نقد
 
بالنظر الى  ذلك، مع. ستثمار التي يتم مواجهتها حاليا

 على أداء أسهم  أن شأنه من هذاف ،خالل الفترة القادمة االقتصادي النشاط يتحسن أن املتوقع من حيثاملستقبل 
 
 ينعكس إيجابا

 سوف الرئيسية السوق  إلىالسوق املوازية )نمو(  شركات بعض انتقال احتمال فإن ذلك، إلى باإلضافة. واملتوسطة الصغيرة لشركاتا

 .مون في املدرجة ألسهمبشأن ا التفاؤل  من املزيدب يدفع

 

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

 قام مدير الصندوق بتحديث شروط وأحكام الصندوق خالل الفترة حيث تضمنت النسخة املحدثة التعديالت التالية : 

 عن شركة املالية البالد تم تعيين شركة -
 
حسب خطابنا املرسل للهيئة بتاريخ  املالية للخدمات فالكم أمين حفظ بدال

 م.27/02/2018

  الصندوق  وأحكام شروط في الحفظ أمين رسوم تصحيح تم -
 
 اإلشعار  على بناء   فقط مطبعي لخطأ هو  التصحيح هذا بأن علما

 .م03/10/2018 بتاريخ للهيئة املرسل

 .م03/10/2018 بتاريخ للهيئة املرسل اإلشعار  على بناء   املالية للخدمات فالكم شركة إدارة مجلس أعضاء تحديث تم -

 الصندوق  إدارة مجلس عضاءأل   تغيير تم إجراء  -
 
وذلك حسب إشعارنا املرسل للهيئة بتاريخ  م12/11/2018 تاريخ من اعتبارا

  محمد بن عبدهللا العلوان حيان /األستاذو  حيان سهيل بن عبدهللا /األستاذ تعيين كل من تمحيث  م 09/10/2018
 
 عوضا

  محمد بن عبدهللا /األستاذو  أحمد إبراهيم الشبانة /األستاذ عن
 
 إدارة مجلس عضوية من مإلستقالتهالعلوان، وذلك نظرا

 . اإلستثمارية الصناديق

 .الصندوق  شروط وأحكام فيما عدا ذلك لم يقم مدير الصندوق بإحداث أي تغييرات على

   أخرى  معلومات -6

 إلى شروط وأحكام الصندوق.ملزيد من املعلومات يرجى الرجوع 

 

  أخرى  استثمارية صناديق في الصندوق  استثمار -7

 % .12.97م ما نسبته 2018في نهاية عام كما بلغت استثمارات الصندوق في الصناديق االستثمارية األخرى 

 

 

 

 

  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 

 

 الصندوق االستثماري  مارنسبة االستث الرسوم اإلدارية

0.50% .648  صندوق فالكم للمرابحة بالريال السعودي %

 صندوق إتقان للمرابحات والصكوك 4.33% 0.25%
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  الحفظ أمين(  د

 املالية البالد شركة:  الحفظ أمين اسم -1

 140. ب.ص

 11411 الرياض

 السعودية العربية اململكة

 + 920003636 966 هاتف

 + 966( 11) 2906299 فاكس

capital.com-www.albilad 

 

  الحفظ أمين ومسؤوليات واجبات -2

 .االدارية بالخدمات والقيام الصندوق  أصول  حفظ عن املسئولة الجهة(  املالية البالد) الحفظ أمين يكون 

 

 الحفظ أمين رأي -3

إن املسؤوليات املنوطة بأمين الحفظ )الواردة في شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات و/أو العقد املوقع بين مدير 

 .الصندوق وأمين الحفظ( ال تشمل إبداءه لهذا الرأي

 

 

  القانوني املحاسب( هـ

 كوبرز  وترهاوس برايس:  القانوني املحاسب اسم -1

 8282. ب.ص

 11482 الرياض

 السعودية العربية اململكة

www.pwc.com/me 

 

  القانوني املحاسب رأي -2

 ملحق بالقوائم املالية في نهاية التقرير

  املالية القوائم(  و

  السنوية املحاسبة للفترة املالية القوائم اعداد تم
 
 الهيئة عن الصادرة السعودية العربية املمكلة في عليها املتعارف املحاسبة ملعايير طبقا

 . القانونين للمحاسبين السعودية

http://www.pwc.com/me
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