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منذ التأسيسسنوات 5سنوات 3سنة
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1224365986الصندوق

Thursday, December 29, 2016

األداءأھداف المحفظة

منذ التأسيسسنوات 5سنوات 3سنتانسنةالعائد التاريخي يسعى صندوق فالكم للمرابحة بالريال السعودي لتحقيق دخل جاري و سيولة 

تتوافق مع معدالت أسواق النقد على المدى القصير و المحافظة على قيمة 

االستثمار. يوفر الصندوق للمستثمرين حلول استثمارية تتوافق مع الضوابط 

الشرعية و تحقق للمستثمرين عوائد منافسة من خالل االستثمار في صفقات 

المرابحات قصيرة األجل من أجل تحقيق درجة عالية من المحافظة على رأس المال 

و السيولة دون مخاطر صرف للعمالت.
%2.696%2.148%1.448%0.730%0.216الصندوق

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

000126المؤشر

2.111%

20122013201420152016العائد السنويSAR 1.1688السعر الحالي
صافي قيمة أصول الصندوق

%1.670%1.139%0.559%0.165المؤشربيانات الصندوق 

SAR 744,538,870.73
متوافق مع الشريعةنوع الصندوق

%2.696%1.248%1.546%1.598%1.351الصندوق

0.987%0.954%0.894%2.111%
النمو الثابت والحمايةسمة الصندوق

محليةبيئة اإلستثمار
أسواق المالفئة الصندوق

%0.935المؤشر

منذ التأسيسسنوات 5
 لایر 1سعر الوحده عند التأسيس

لایر سعوديعملة الصندوق
%5.6%4.0%2.7الصندوق

سنوات 3سنتانسنةالعوائد المتراكمةAug-07-29تاريخ التأسيس

2.8%16.9%
%0.50من صافي قيمة األصولالرسوم اإلداريه (سنوياً )

Noneرسوم المشاركة
%14.5%3.7%4.0%3.0%2.1المؤشر

كل يوم عمليوم المشاركة/ يوم االسترداد
كل يوم عمل يوم التقييم

منذ التأسيسسنوات 5سنوات 3سنتانسنةالعوائد السنوية 
لایر 5,000الحد األدنى للمشاركة /  الحد األدنى للرصيد

لایر 2,000الحد األدنى للمشاركة اإلضافية
%1.6%1.7%1.8%2.0%2.7الصندوق

سايبور 3 شھورمؤشر الصندوق

نسبة مصاريف التعامل إلى متوسط صافي أصول الصندوق

1.2%1.4%
%0.13نسبة األتعاب اإلجماليه 

N/A األرباح الموزعة

%3.98ألفا

فالكم للخدمات الماليةمدير الصندوق 
%1.3%1.5%2.1المؤشر

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

%124.7بيتا

معدل تطابق أداء الصندوق مع أداء 
المؤشر

99.1%98.2%

Noneنسبة االقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق

الجوائز

التحليل االحصائي
سنتانمقابل المؤشر

97.0%81.4%77.8%

معدل العوائد فوق أداء المؤشر  إلى 
تقلبات العوائد

1.241.101.18-0.230.49

10 شركات التوزيع القطاعيأعلى (نسبة إلى إجمالي المحفظة)

وسائل االتصال
فالكم للخدمات المالية

ص.ب 884, الرياض 11421, المملكة العربية السعودية

%3.97اإلنحراف المعياري

0.50نسبة شارب

%2.01نسبة ترينور

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

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