
0.16%1.31%2.03%0.58%
0.15%1.04%1.63%0.48%

2.02000%3.08000%2.85000%1.92000%
1.78750%2.35500%2.22273%1.73500%

1.35%1.55%1.25%2.70%
%2.11%0.89%0.95%0.94محلية

0.99000%1.03000%1.71000%2.76000%
%2.03500%1.54875%0.85750%0.99500النمو الثابت والحماية

 لایر 1

%0.50من صافي قيمة األصول

كل يوم عمل 

لایر 5,000

سايبور 3 شھور

None

منذ التأسيسسنوات 5سنوات 3سنة

2.74%5.79%9.08%17.55%

122.6%124.3%126.5%86.5%

2.72%5.77%7.48%17.54%

0.270.660.950.89

0.76%3.95%7.63%20.00%

Alawwal bank23.67%

SAIB21.39%

FALCOM18.03%

Riyadh6.90%

ANB6.86%

Bank AlBilad6.33%

GIB5.13%

Other Murabaha4.20%

Bank Muscat3.83%

QNB2.96%

التوزيع القطاعي

ھاتف: 8004298888
 www.falcom.com.sa :الموقع االلكتروني

رقم ترخيص ھيئة السوق المالية:   #06020-37  وتاريخ 29/04/1427ھـ

وسائل االتصال
فالكم للخدمات المالية

ص.ب 884, الرياض 11421, المملكة العربية السعودية

%4.28اإلنحراف المعياري

0.54نسبة شارب

%2.38نسبة ترينور

معدل العوائد فوق أداء المؤشر  إلى 
تقلبات العوائد

1.101.061.101.090.49

نسبة مصاريف التعامل إلى متوسط صافي أصول الصندوق

1.06%0.98%

%4.30ألفا

فالكم للخدمات الماليةمدير الصندوق 
%1.16%1.29المؤشر

أعلى 10 شركات
(نسبة إلى إجمالي المحفظة)

%122.7بيتا

معدل تطابق أداء الصندوق مع أداء 
المؤشر

97.0%96.5%

Noneنسبة االقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق

الجوائز

التحليل االحصائي
سنتانمقابل المؤشر

95.8%92.8%77.8%

1.11%

N/Aاستثمارات شركة فالكم في الصندوق
أداء الصندوق مقابل المؤشر  Noneإجمالي مصاريف التعامل

لایر 2,000الحد األدنى للمشاركة اإلضافية
%1.30%1.50%1.51%1.50%1.63الصندوق

مؤشر الصندوق

%0.12نسبة األتعاب اإلجماليه 
N/A األرباح الموزعة

كل يوم عمل يوم التقييم
منذ التأسيسسنوات 5سنوات 3سنتانسنةالعوائد السنوية 

الحد األدنى للمشاركة /  الحد األدنى للرصيد

9.08%17.55%
الرسوم اإلداريه (سنوياً )

%15.01%6.30%4.26%3.31%2.16المؤشرNoneرسوم المشاركة
يوم المشاركة/ يوم االسترداد

%5.79%4.30%2.74الصندوقلایر سعوديعملة الصندوق

سنوات 3سنتانسنةالعوائد المتراكمةAug-07-29تاريخ التأسيس

متوافق مع الشريعةنوع الصندوق

سمة الصندوق

بيئة اإلستثمار
أسواق المالفئة الصندوق

منذ التأسيسسنوات 5
سعر الوحده عند التأسيس

20122013201420152016العائد السنويSAR 1.17550السعر الحالي
صافي قيمة أصول الصندوق

بيانات الصندوق 

SAR 1,075,260,054.50

2.76000%
2.03500%

1.60%
0.99%

1.62000%
0.95625%

صافي قيمة أصول الصندوق
المؤشر

YTDشھور 9شھور 6 شھور 3شھر العائد (قصير األجل)

000026المؤشر

12243660الصندوق

Thursday, March 30, 2017

األداءأھداف المحفظة

منذ التأسيسسنوات 5سنوات 3سنتانسنةالعائد التاريخي

عائد الصندوق
مؤشر سايبور 3 شھور

صافي قيمة أصول الصندوق
المؤشر

عائد الصندوق
مؤشر سايبور 3 شھور

0.58%
0.48%

89

Up to 
3Months

36%

3 - 6Months
64%

ولة تتوافق يسعى صندوق فالكم للمرابحة باللایر السعودي لتحقيق دخل جاري و سي
يوفر . مع معدالت أسواق النقد على المدى القصير و المحافظة على قيمة االستثمار

تحقق  الصندوق للمستثمرين حلول استثمارية تتوافق مع الضوابط الشرعية و
يرة األجل للمستثمرين عوائد منافسة من خالل االستثمار في صفقات المرابحات قص

من أجل تحقيق درجة عالية من المحافظة على رأس المال و السيولة دون مخاطر 
.صرف للعمالت
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