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  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
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  الفترة خالل االستثمار ألنشطة مراجعة -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الفترة خالل االستثمار صندوق  أداء عن تقرير -4

 الذي حققاإلسترشادي  املؤشر  بعائد مقارنة 2009 عام من األول  النصف في٪  4.00 قدره عائد تحقيق من للطروحات األولية فالكم صندوق  تمكن

 .٪ 12.71( تاس ي) السعودي السوق  مؤشر  عائد من بكثير  أقل املحقق من االستثمار في الطروحات األولية العائد كان األول، النصف خالل٪.  2.03

للطروحات  مؤخًرا نشهدها التي الزيادة تعزى  أن يمكن. الطروحات األولية لشركات النظرة اإليجابية من املزيد نشهد ، األول  النصف نهاية في ، ذلك ومع

النظرة اإليجابية طرح أربع  تحسن عن نتج. الشركات هذه أرباح في استقرار  وزيادة ، جاذبية تقييماتها مقارنة بتقيمات سوق األسهم السعودي إلى األولية

 ،الرئيس ي السوق  إلى السوق املوازي  الشركات املدرجة في انتقال أن نعتقد ، ذلك على عالوة .2019شركات جديدة بالسوق بنهاية النصف األول من عام 

 في السوق  شركاتلل املستثمرين شهية تحسين على سيساعد
ً
 .لهذه الشركات التقييم مضاعفات رفع على بدوره سيساعد مما ،املوازي املطروحة حديثا

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

 ال يـوجد

   أخرى  معلومات -6

 ملزيد من املعلومات يرجى الرجوع إلى شروط وأحكام الصندوق.

 نهاية في كما

 2019يونية 
 الصندوق  إلستثمارات القطاعي التوزيع

 األساسية املواد 12.80%

 واملهنية التجارية الخدمات 1.98%

 السلع طويلة األجل  15.02%

 اإلستهالكية الخدمات 14.13%

 الكمالية السلع تجزئة 10.64%

 الصحية الرعاية 13.42%

 املتداولة العقارية الصناديق 4.67%

 العقارات وتطوير  إدارة 2.36%

 املتداولة املؤشرات قاديصن 11.17%

 نقدصناديق  12.56%

 نقد 1.25%
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  أخرى  استثمارية صناديق في الصندوق  استثمار  -7

 .%25.68 ما نسبته م2017في نهاية عام كما بلغت 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
ً
 .السعودية العربية ةكلاملم فيالدولية للتقارير املالية املعتمدة  للمعايير وفقا

 

 الصندوق االستثماري  نسبة االستثمار رسوم إدارة الصندوق 

00.5%  السعودي بالريال للمرابحة فالكم صندوق  10.03% 

300.%  والصكوك للمرابحات إتقان صندوق  2.54% 
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