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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

ر من هذا النصف ي الشهر األخ ي النصف األول من هذا العام أحداثا مهمة وخاصة  ن اعتاد  .2017األول لعام  شهدت السوق السعودي  ي ح
ى انخفاض السيولة و ضعف مستوايات  السوق السعودي خالل شهر يونيو بسبب تزامنه هذه السنة مع شهر رمضان املبارك و إجازة عيد الفطر, إ

ر  , هالتداول , إال ان األحداث األخ ى تدواالت هذا الشهر وال ر ع ى التطورات و  أثرت بشكل كب ى باإلضافة إ املستجدات السياسية ال طراءت ع
ي ن كان من املتوقع نجاح السوق السعودي بانضمام لقائمة املراقبة للـ . الصعيد الخلي ي ح , إال أن االنضمام الحقيقي للمؤشر من  MSCIو

ى أثره ستقوم صناديق املؤشرات  2019املحتمل أن يكون منتصف عام  ي السوق . ولكن لم يكون هذا العاملية بالشراء وضخ الس , والذي ع يولة 
رات السياسة الداخلية لل ر مع األحداث الدبلوماسية وتغ ر املحرك الوحيد لتداوالت النصف االول من هذا العام ,فقد تزامن هذا الخ مملكة الخ

ى أداء السوق .   والذي بدوره انعكس ع

 

 اية ي كما
  2017  يونية

ي التوزيع   الصندوق  إلستثمارات القطا

 األساسية املواد % 13.03
 الرأسمالية السلع % 6.46
 النقل % 2.64
الكية الخدمات % 7.06  اإلس

 الكمالية السلع تجزئة % 14.18
 األغذية تجزئة % 2.97
  األغذية إنتاج  % 4.20
  الصحية الرعاية  % 3.06

  البنوك % 22.93
ن % 8.68   التأم
  اإلتصاالت % 5.75
  العامة املرافق % 1.37
  نقد % 6.42

 املجموع 100%
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رات أي تفاصيل -5 ى حدثت تغي رة خالل املعلومات ومذكرة أحكام و شروط ع   الف

رة حيث تضمنت النسخة املحدثة التعديالت التالية : قام مدير الصندوق بتحديث شروط وأحكام الصندوق    خالل الف
ى النحو اآلتيتعديل  - راتيجية االستثمار الرئيسية لصندوق فالكم لألسهم السعوديةع  :اس

راتيجية االستثمار الحالية لصندوق فالكم لألسهم  رحة لصندوق فالكم لألسهم السعودية السعوديةاس راتيجية االستثمار املق   اس

ي سوق األسهم السعودية ال  ي األوراق املالية املدرجة  يستثمر الصندوق 
ي مؤشر كل األسهم السعودية يمنح  .(TASI) تتوافق مع الضوابط الشرعية 

ي فرص النمو  ي السوق الصندوق املستثمرين الفرصة للمشاركة  ال تتوفر 
  .السعودي

راتيجية استثمار نشطة لتحقيق أهداف الصندوق  يوظف مدير الصندوق اس
ي سوق األسهم السعودي  ي األسهم املدرجة  ويقوم باالستثمار بشكل مباشر 

   .بما يتوافق مع الضوابط الشرعية

  :مدخل االستثمار

ي شركة فالكم بقياس أداء الصند وق مقابل مؤشر كل تقوم إدارة األصول 
ى فريق إدارة األصول لتحقيق ) TASI األسهم السعودية مؤشر القياس) ويس

  :مستوى أداء يتجاوز أداء مؤشر القياس وذلك من خالل

ى مستوى القطاعات (1)    .التوزيع النشط ع

  ) االنتقاء النشط ألسهم املحفظة.2(

ي سوق األ  ي األوراق املالية املدرجة  سهم السعودية يستثمر الصندوق 
ي أسواق األسهم السعودية. يمنح  ال تتوافق مع الضوابط الشرعية 
ي  ي فرص النمو ال تتوفر  الصندوق املستثمرين الفرصة للمشاركة 

  السوق السعودي.

راتيجية استثمار نشطة لتحقيق أهداف  يوظف مدير الصندوق اس
ي األسهم امل ي سوق الصندوق ويقوم باالستثمار بشكل مباشر  درجة 

  األسهم السعودي بما يتوافق مع الضوابط الشرعية. 

  مدخل االستثمار:

ي شركة فالكم بقياس أداء الصندوق مقابل مؤشر   تقوم إدارة األصول 
ى فريق إدارة األصول  TASIكل األسهم السعودية  (مؤشر القياس) ويس

  لتحقيق مستوى أداء يتجاوز أداء مؤشر القياس وذلك من خالل:

ى مستوى القطاعات. 1(   ) التوزيع النشط ع

  ) االنتقاء النشط ألسهم املحفظة. 2(

  

  

ي - ي: كم تم تعديل أتعاب املراجع الخار ى النحو التا  ع

ي الحالية اسم الصندوق  رحة  أتعاب املراجع الخار ي املق   أتعاب املراجع الخار

  ريال سعودي 39,000  ريال سعودي 35,500  صندوق فالكم لألسهم السعودية

  
   أخرى  معلومات -

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

  

  أخرى  استثمارية صناديق ي الصندوق  استثمار -6

  يوجد.ال 
  

رة خالل الخاصة العموالت -7   الف

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

  أخرى  بيانات -8

ىللمزيد من املعلومات  ى شروط وأحكام الصندوق  ير    . الرجوع إ
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   املالية القوائم)  و

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