
 

 

 

 

 

 

 

 

 لألسهم السعودية فالكم صندوق 

  2019السنوي  النصف التقرير 

 

 

 

  

. شركة فالكم www.falcom.com.saارة املوقع االلكتروني للحصول على شروط وأحكام الصندوق ولالطالع على كافة التفاصيل املتعلقة بصناديق ومنتجات شركة فالكم للخدمات املالية يرجى التكرم بزي

 ، اململكة العربية السعودية.11421، الرياض 884وعنوان مركزها الرئيس ي: شارع العليا العام، ص.ب.  37-06020للخدمات املالية هي شركة مرخصة من قبل هيئة السوق املالية ترخيص رقم

 

http://www.falcom.com.sa/


1 
 

  املحتويات قائمة

 

 

 

 2 ............................................................................................................... الصندوق  مدير(  ج

 3 ................................................................................................................. املالية القوائم(  و

 

 

 

  



2 
 

  الصندوق  مدير(  ج

 

  املالية للخدمات فالكم شركة:  الصندوق  مدير اسم -1

 884. ب.ص

 11421 الرياض

 السعودية العربية اململكة

 8004298888 هاتف

 + 966( 11) 2032546 فاكس
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 : بالباطن الصندوق  مدير معلومات -2

 ينطبق ال

 

  الفترة خالل االستثمار ألنشطة مراجعة -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الفترة خالل االستثمار صندوق  أداء عن تقرير -4

  2019 عام من األول  النصف خالل٪ 11.73 عائد بنسبة تحقيق من السعودية لألسهم فالكم صندوق  تمكن
 
باملؤشر االسترشادي الذي  مقارنة

ا ألفا الصندوق  جعلمما  ٪10.31حقق   حيث ، من النصف األول من العام السابق أفضل عام بشكل السوق  أداء كان،  ٪1.42 بنسبة إيجابي 

ا 2019 عام من األول  النصف كان٪. 12.71 بنسبةالسعودي )تاس ي( األسهم سوق ا  مؤشر  ارتفع  حيث السعودية للبورصة بالنسبة إستراتيجي 

على املؤشر نتيجة انضمام شوق األسهم السعودي إلى مؤشر فوتس ي لألسواق الناشئة ومؤشر  فعل ةرد كثب عن يترقبون  املستثمرون كان

 ، السوق  على االتصاالت خدمات وقطاع ، املصرفية الخدمات قطاعات تفوق  الحظنا ، القطاعات حيث من .مورغان ستانلي لألسواق الناشئة

ا ذلك ويعزى . على التوالي ٪21.48 و ٪ 20.89 ا عائداص قدرهحقق حيث التي ستنضم إلى  القيادية لألسهم املستثمرين شهية ارتفاع إلى جزئي 

 تحسنت وبالتالي ، الحكومية املبادرات من االتصاالت خدمات تستفيد أن املتوقع من ، 2030 رؤية بموجب ،املؤشرات العامللية املذكورة أعاله

ا نشهد ، 2019 عام من األول  النصف نهاية في .القطاع هذا في املستثمرين معنويات  ذلك ويرجع ، العاملية األسواق من الضغوط بعض حالي 

ا ا هذا كان. والصين املتحدة الواليات بين التجارية الحرب إلى أساس  ا أيض   عام من األول  النصف في األساسية املواد قطاع أداء لضعف سبب 

 قدره  الذي حقق ، 2019
 
 اململكة اتخذتها التي التدابير  من ستستفيد والشركات القطاعات بعض أن نعتقد ، اآلخر  الجانب على٪. 5.83عائدا

 .منها نستفيد أن نأمل للصندوق  وكمدير  ، النفط على عتمادال  لتقليل 2030 رؤية بموجب

نهاية  في كما

 2019 يونيو
 الصندوق  إلستثمارات القطاعي التوزيع

 مؤشر الطاقة 6.52%

 مؤشر املواد االساسية 17.13%

 مؤشر النقل 5.74%

 مؤشر السلع طويلة االجل 5.21%

 مؤشر الخدمات االستهالكية 2.65%

 مؤشر تجزئة السلع الكمالية  5.69%

 مؤشر إنتاج األغذية  6.28%

 مؤشر  الرعاية الصحية  1.33%

 مؤشر البنوك 34.25%

 مؤشر التأمين  11.97%

 مؤشر االتصاالت  3.23%

 املجموع 100%
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  الفترة خالل املعلومات ومذكرة أحكام و شروط على حدثت تغييرات أي تفاصيل -5

 ال يوجـد

 

   أخرى  معلومات -6

 ملزيد من املعلومات يرجى الرجوع إلى شروط وأحكام الصندوق.

 

  أخرى  استثمارية صناديق في الصندوق  استثمار -7

 يوجد.ال 

 

  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
 
 .لسعوديةا العربية ةكلاملم فيالدولية للتقارير املالية املعتمدة  للمعايير وفقا
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