
SAR 50,910.82
0.03572%

منذ التأسيسسنوات 5سنوات 3سنة

3.28%6.14%9.59%14.21%

64.9%53.5%55.1%33.9%

4.07%3.86%54.01%180.07%

-1.400.440.960.99

-6.08%2.17%68.29%809.05%

%26.17الخدمات األرضية

%16.17المستشفى السعودي األلماني

%12.30الحمادي

%8.12مجموعة الحكير

%5.63شركة بوان

%5.46أسواق المزرعة

%5.13ساكو

%5.03اسمنت ام القرى

%4.06اليمامة للحديد

%3.64األندلس
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وسائل االتصال
فالكم للخدمات المالية

ص.ب 884, الرياض 11421, المملكة العربية السعودية

%20.24اإلنحراف المعياري

0.93-نسبة شارب

%21.89-نسبة ترينور

معدل العوائد فوق أداء المؤشر  
إلى تقلبات العوائد

0.030.050.050.060.05

شركات 10 التوزيع القطاعيأعلى (نسبة إلى إجمالي المحفظة)

%59.8بيتا

معدل تطابق أداء الصندوق مع أداء 
المؤشر

93.6%86.0%

Noneنسبة االقتراض من قيمة صافي أصول الصندوق

الجوائز

التحليل االحصائي
سنتانمقابل المؤشر

78.8%76.2%22.0%

نسبة مصاريف التعامل إلى متوسط صافي أصول الصندوق

1.8%-3.2%
%0.48نسبة األتعاب اإلجماليه 

N/A األرباح الموزعة

%4.05ألفا

فالكم للخدمات الماليةمدير الصندوق 
%9.79-%20.8-%11.6-المؤشر

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

لایر 100,000الحد األدنى للمشاركة اإلضافية
%12.1%18.8%1.22%8.8-%3.7-الصندوق

FALCOM IPO Indexمؤشر الصندوق

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

لایر 10,000الحد األدنى للمشاركة /  الحد األدنى للرصيد

 %1.50من قيمة االشتراكرسوم المشاركة
%26.4-%49.9-%26.6-%37.3-%11.6-المؤشر

كل يوم عمليوم المشاركة/ يوم االسترداد

منذ التأسيسسنوات 5
 لایر 1,000سعر الوحده عند التأسيس

لایر سعوديعملة الصندوق
%3.7%16.8-%3.7-الصندوق

سنوات 3سنتانسنةالعوائد المتراكمةJul-08-12تاريخ التأسيس

-30.4%180.2%
%1.75من صافي قيمة األصولالرسوم اإلداريه (سنوياً )

44.7%17.1%-29.0%-11.6%
النموسمة الصندوق

محليةبيئة اإلستثمار
األوراق الماليةفئة الصندوق

%3.1المؤشر

متوافق مع الشريعةنوع الصندوق
%3.7-%13.6-%24.7%48.5%53.8الصندوق

%3.7-%11.4%3.9%24.0%8.1الصندوق

-11.6%

20122013201420152016العائد السنويSAR 2,801.82السعر الحالي
صافي قيمة أصول الصندوق

%10.5%3.5%43.3%12.6المؤشربيانات الصندوق 

SAR 154,389,350.63

YTDشھور 9شھور 6 شھور 3شھر األجل القصير

511172640المؤشر

713193462الصندوق

Thursday, December 29, 2016

األداءأھداف المحفظة
يھدف الصندوق إلى تنمية رأس المال على المدى الطويل وذلك من خالل 

االستثمار بشكل رئيس في أسھم الشركات العامة خالل فترة الطرح األولي العام 

ألسھمھا، و/أو في أسھم الشركات الجديدة المدرجة التي لم يمض ثالث سنوات 

على إدراجھا في سوق األسھم السعودي.

منذ التأسيسسنوات 5سنوات 3سنتانسنةالعائد التاريخي
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