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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

 

 

 

 

  الفترة خالل االستثمار صندوق  أداء عن تقرير -4

 بنسبة السعودي بالريال للمرابحة فالكم صندوق  حقق ، 2009 عام من األول  النصف خالل
ً
  ،٪ 1.51 عائدا

ً
املؤشر  بعائد مقارنة

 الواليات في الفيدرالية الفائدة أسعار  ارتفاع بعد إيجابي بشكل الفائدة معدالت تأثر  على الرغم من٪. 1.46 بلغالذي  اإلسترشادي

أدى إلى انخفاض معدالت املرابحة  2019قيام الفيدرالي األمريكي بتخفيض أسعار الفائدة في شهر يوليو  أن إال  ، 2018 عام في املتحدة

 .2019 عام من األول  النصف خالل قوًيا ظل فقد ، املصرفي القطاع سيولةل بالنسبة على الودائع في السوق السعودي.

 

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

 ال يـوجد

 

   أخرى  معلومات -6

 وأحكام الصندوق.ملزيد من املعلومات يرجى الرجوع إلى شروط 

 

  أخرى  استثمارية صناديق في الصندوق  استثمار -7

 توزيع استثمارات الصندوق  2019 نهاية  يونية في كما

  مرابحة صفقات 89.89%

  مماثلة استثمارية صناديق 10.0%

  نقد 0.14%

 املجموع 100.00%

رسوم إدارة 

 الصندوق 

نسبة االستثمار من أصول الصندوق 

 2019 ويوني  نهاية في كما

 دير الصندوق م
 اسم الصندوق 

0.25%   اتقان للمرابحات والصكوك  صندوق  اتقان كابيتال 0.52% 

0.25%  السعودي بالريال املرابح صندوق   البالد املالية  5.17% 

0.25%  السعودي بالريال األول  مرابحات صندوق  شركة األول كابيتال 3.56% 

0.30%  النقد ألسواق املالية مسقط صندوق  املالية مسقط 0.73% 
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 .توزيع استثمارات الصندوق في الصناديق االستثمارية األخرى 

 

  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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