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  الصندوق  مدير(  ج

  املالية للخدمات فالكم شركة:  الصندوق  مدير اسم -1

 884. ب.ص

 11421 الرياض

 السعودية العربية اململكة

www.Falcom.com.sa 

  

 : بالباطن الصندوق  مدير معلومات -2

 .ينطبق ال 

 

  الفترة خالل االستثمار ألنشطة مراجعة -3

 مع(. القياس مؤشر ) السعودية لألسهم 30 فالكم مؤشر  محفظة مكونات في باالستثمار  النشطة غير  اإلدارة أسلوب الصندوق  يتبع

 دوري بشكل التوازن  اعادة عمليات تتم.مستوى  أدنى عند االنحراف نسبة على األصول واملحافظة لتوزيع النسبية األوزان مراعاة

 أخرى  التزامات وأي املصاريف الصندوق ملواجهة في كاف   نقد وتوفر  املؤشر  أداء مطابقة من التأكد بغرض( األقل على سنة ربع كل)

 .الصندوق  على

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الفترة خالل االستثمار صندوق  أداء عن تقرير -4

 قدره 2019األول من  نصفأداء ايجابيي خالل ال السعودية لألسهم املتداول  فالكم صندوق  حقق
ً
 مقارنة٪  12.83 حيث حقق عائدا

على أداء املؤشر. يعزى األداء  البتروكيماويات باستثناءتفوق أداء الشركات القيادية ٪.  11.30 الذي بلغ اإلسترشادي املؤشر  بعائد

 منها إلى مؤشرات األسواق الناشئة يجابي للشركات القيادية خالل الفترة إلى إنضماماإل 
ً
 التي البتروكيماويات شركات أداء كان .عددا

عن إنخفاض أسعار النفط و منتجاتها الناتجة   أسعار إنخفاض   تأثير  بسبب ، السوق  أضعف من أداء ندوق الص من جزًءا تشكل

 .والصين املتحدة الواليات بين السائدة التجارية الحرب من

 

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

 ال يـوجد 

  نهاية في كما

 2019 يونية
 الرمز اسم الشركة 

 1120 الراجحي % 23.40

 2010 سابك % 14.49

 7010 االتصاالت 5.44%

 1150 اإلنماء 4.83%

 1211 معادن % 4.45

عمر جبل 4.39%  4250 

 2290 ينساب 4.34%

 4190 جرير % 2.88

السعودية كيان 2.81%  2350 

 2020 سافكو 2.78%

http://www.falcom.com.sa/
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   أخرى  معلومات -6

 املعلومات يرجى الرجوع إلى شروط وأحكام الصندوق.ملزيد من 

 

  أخرى  استثمارية صناديق في الصندوق  استثمار -7

 ال ينطبق .

 

  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 

 

 

  املالية القوائم(  و

  النصف سنوية ةياملحاسب للفترة املرفقة املالية القوائم عدادإ تم
ً
 .السعودية العربية ةكلاملم فيالدولية للتقارير املالية املعتمدة  للمعايير وفقا
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