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  االستثمار صندوق  معلوماتأ( 

 االستثمار صندوق  اسم -1

  لألسهم السعودية فالكم صندوق 

 FALCOM Saudi Equity FUND 

  وممارساته االستثمار وسياسات اهداف -2

 .الطويل املدى على املال رأس نمو  يحقق بما رأسمالية مكاسب تحقيق

أسواق األسهم  في الشرعية الضوابط مع تتوافق التي السعودية األسهم سوق  في املدرجة املالية االوراق في الصندوق  يستثمر 

 .السعودي السوق  في تتوفر  التي النمو  فرص في للمشاركة الفرصة املستثمرين الصندوق  يمنحالسعودية.

 في املدرجة األسهم في مباشر  بشكل  باالستثمار  ويقوم الصندوق  أهداف لتحقيق نشطة استثمار  استراتيجية الصندوق  مدير  يوظف

 .الشرعية الضوابط مع يتوافق بما السعودي األسهم سوق 

 :االستثمار مدخل

 فريق ويسعى( القياس مؤشر ) TASI السعودية األسهم كل مؤشر  مقابل الصندوق  أداء بقياس فالكم شركة في األصول  إدارة تقوم

 :خالل من وذلك القياس مؤشر  أداء يتجاوز  أداء مستوى  لتحقيق األصول  إدارة

 .القطاعات مستوى  على النشط التوزيع -1

 املحفظة ألسهم النشط االنتقاء -2

 :االستثمار استراتيجية

 السوق  في واملدرجة الشرعية الضوابط مع املتوافقة الشركات أسهم في أصوله صافي من األقل على% 90 الصندوق  يستثمر  −

 .العادية السوق  ظروف في السعودية

 املوزعة األرباح ومعدالت الشركة أعمال نجاح مدى على تعتمد السهم وقيمة معينة، شركة ملكية في نسبية حصة السهم يمثل −

 .العامة السوق  وظروف

  الصغيرة الشركات أسهم الصندوق  استثمارات تشمل −
 
 .الصندوق  أهداف تحقيق في تساهم وأن والنمو  التطور  لها يتوقع التي أيضا

 على ويركز  األجل، طويلة القيمة على املرتكز  التصاعدي التحليل طريق عن الصندوق  هذا في معينة أسهم في االستثمار  اختيار  يتم −

 والتدفقات أصولها وقيمة الشركة أرباح مثل األساسية لعناصرها الصندوق  مدير  بتقويم ذلك ومقارنة لألسهم السوقية القيمة

 للربح السعر  مكرر  أيضا االعتبار  في املدير  يأخذ كذلك. الشركة لتلك( سنوات 5 عادة) الطويل املدى على املحتملة النقدية

 .للشركة التصفية وقيمة الربحية والهوامش

 عوامل لتقييم وذلك األسهم ُمْصدر  موقع إلى امليدانية الزيارات بأهمية يؤمن الصندوق  مدير  فإن الصندوق، استثمارات اختيار  عند −

 . للشركة املحلية والظروف اإلدارة قوة مثل وجوهرية هامة

 :املؤقتة االستثمارات

 قد باستثمارات مؤقتا يقوم فإنه لالستثمار، مواتية غير  االقتصادية الظروف أو  السوق  ظروف بأن الصندوق  مدير  يعتقد عندما

 استثمارات شكل على أو  نقد صورة في األصول  كل على اإلبقاء خالل من دفاعية بطريقة الصندوق  أصول  من% 100 إلى تصل

 .األجل قصيرة املرابحة كذلك يشمل قد مؤقت بشكل الدفاعية األدوات في واالستثمار . الجودة عالية األجل طويلة أو  قصيرة

 

  واألرباح الدخل توزيع سياسة -3

 .الصندوق  في املوزعة الشركات أرباح استثمار  إعادة يتم حيث املشتركين على أرباح أية بتوزيع الصندوق  مدير  يقوم ال 

 

 املوقع زيارة عند مباشرة عليها الحصول  يمكن كما.  مقابل وبدون  الطلب عند متاحة الصندوق  تقارير بأن التنبيه نود -4

 . WWW.Falcom.com.sa  للشركة االلكتروني

 

http://www.falcom.com.sa/
http://www.falcom.com.sa/
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  الصندوق  أداء(  ب

 جدول مقارنة   -1

 

 سجل األداء -2

 العائد اإلجمالي
 لألسهمفالكم صندوق 

  السعودية

 %1.62- سنة واحدة تراكمي :

 %12.51- ثالث سنوات

 %15.49 خمس سنوات

 %85.38 منذ التأسيس

 %41.37 م2007لعام  :سنوي 

 %37.26- م2008لعام 

 %40.37 م2009لعام 

 %13.65 م2010لعام 

 %3.65 م2011لعام 

 %9.45 م2012لعام 

 %39.07 م2013لعام 

 %5.08- م2014لعام 

 %13.34- م2015لعام 

 %2.62 م2016لعام 

 %1.62- م2017لعام 

 

 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب (ج

 خالل العام التي تحملها الصندوق الرسوم واملصاريف الفعلية 
 املبلغ 

 ) بالريال السعودي (

 2,134,749.51  اإلدارة رسوم

 68,568 مصاريف أخرى 

 2,203,318 االجمالي 

 %1.81 نسبة املصاريف إلى متوسط قيمة أصول الصندوق 

 قرر فيها مدير الصندوق اإلعفاء من أي رسوم أو تخفيضها خالل العام لم يكن هنالك أي ظروف  -

 

بشكل متسق كما هو موضح في شروط  لألسهم السعوديةأداء صندوق فالكم  بيانات  حساب يتبع مدير الصندوق قواعد (د

 وأحكام الصندوق.

 

 

 

 31 في كما

 ديسمبر

 أصول  قيمة صافي

 الصندوق 

(السعودي بالريال)   

وحدة لكل الصندوق  أصول  قيمة صافي  

( السعودي بالريال)   
 الوحدات عدد

 نهاية في املصدرة

 الفترة

 األرباح قيمة

وحدة لكل املوزعة  نسبة 

 املصروفات
الفترة نهاية  

 خالل قيمة أعلى

 السنة

 خالل قيمة أقل

 السنة
 الصافي اإلجمالي

2015 143,504,906 1.8363034 2.6670622 1.7983528 78,148,799.64 N/A N/A 2.18% 

2016 130,550,509 1.8843243 1.8937300 1.4792507 69,282,398.40 N/A N/A 1.46% 

2017 108,344,742.96 1.8537632 1.9028407 1.7251180 58,445,837.21 N/A N/A 1.81% 
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  الفترة خالل الجوهرية التغيرات -3

 الصندوق .لم يقم مدير الصندوق بإحداث أي تغييرات جوهرية على 

  السنوية التصويت ممارسات -4

 

 قرار التصويت موضوع التصويت  تاريخ الجمعية الشركة

شركة فواز 

 الحكير
16-Jul-17 

التصويت على تعيين لجنة املراجعة للدورة الجديدة والتي تبدا من تاريخ 

انعقاد الجمعية وملدة ثالث سنوات واملوافقة على مهامها وضوابط عملها 

 أعضائها واملوافقة على تعيين املرشحين التالي اسمائهم:ومكافآت 

 املهندس / عمر عبدالعزيز املحمدي

 االستاذ / عيد فالح الشامري 

 الدكتور / سليمان بن عبدهللا السكران 

املوافقة على 

 جميع البنود

التصويت على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة من بين املرشحين للدورة 

 م 2020يونيو  30القادمة والتي تبدا من تاريخ انعقاد الجمعية الى 

م 1/7/2017التصويت على اجازة اعمال مجلس اإلدارة عن الفترة من 

 حتى تاريخ انعقاد الجمعية

املستشفى 

 السعودي األملاني
13-Sep-17 

 للشركة األساس ي النظام من( 17) رقم املادة تعديل على التصويت

 إدارة مجلس أعضاء عدد لتعديل وذلك اإلدارة مجلس بتكوين واملتعلقة

 .املرفقة الصيغة حسب أعضاء( 7) سبعة إلى( 9) تسعة من الشركة

 موافق

 حسب للشركة األساس ي النظام من( 3و23) املواد تعديل على التصويت

  ـ: التالي النحو  على وذلك املرفقة الصيغة

  ـ:التالي البند بإضافة الشركة أغراض( 3) املادة تعديل -

 .بالشركة الخاصة واملؤتمرات املعارض وتنظيم وإدارة إنشاء( 7

  اإلدارة مجلس اجتماعات( 23) املادة تعديل -

  السنة في األقل على مرات أربعة اإلدارة مجلس يجتمع
 
 اجتماعين من بدال

 موافق

 املرشحين بين من الشركة إدارة مجلس أعضاء انتخاب على التصويت

 ثالثة ملدة وذلك املرفقة الذاتية السير  بموجب اإلدارة، مجلس لعضوية

  قادمة سنوات
 
 . م16/09/2020 وحتى م17/09/2017 تاريخ من اعتبارا

 موافق

 م17/09/2017 بتاريخ تبدأ والتي الجديدة للدورة املراجعة لجنة تشكيل

 عملها وضوابط مهامها على واملوافقة م16/09/2020 بتاريخ وتنتهي

 . هم واملرشحين أعضائها ومكافأة

  حفني علي أحمد صالح -أ

 .القويز هللا عبد الرحمن عبد علي -ب

  كيال العزيز  عبد وليد -ج

 الدهلوي  خالد محمد أحمد -د

االمتناع عن 

 التصويت

 بحسب املحدثة، الشركة حوكمة الئحة على املوافقة على التصويت

 املرفقة الصيغة
 موافق

 Sep-17-24 الفخارية

التصويت على انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة من بين املرشحين للدورة 

م وملد ة 18/10/2017هـ املوافق 28/01/1439القادمة التي تبدا من تاريخ 

 ثالث سنوات 

 افقو م

 Sep-17-25 ثوب األصيل

-٠٦-١٨ في املنعقد اجتماعه في اإلدارة مجلس توصية على التصويت

 على كأرباح ريال مليون  ستون ( ٦٠.٠٠٠.٠٠٠) مبلغ بتوزيع وذلك م٢٠١٧

 أربعة( ٤) بواقع م٢٠١٦-٠٩-٠٤ في املنتهية املالية الفترة عن املساهمين

 أحقية تكون  أن على املال رأس من٪( ٤٠) بنسبة وذلك سهم لكل رياالت

 بنهاية املالية األوراق إيداع مركز  بسجالت املقيدين للمساهمين األرباح

 موافق
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 وسيكون . عادية الغير  العامة الجمعية انعقاد تاريخ يلي تداول  يوم ثاني

 ( ١٥) خالل الجمعية موافقة بعد األرباح صرف تاريخ
 
 تاريخ من يوما

 .االستحقاق

 من( ٤٦،٣٠،٢٢،٢١،٢٠،١٨،١٦،١٣،١٢) املواد تعديل على التصويت

 للشركة األساس ي النظام
 موافق

 وضوابط وإجراءات مهامها وتحديد املراجعة لجنة تشكيل على التصويت

 امللف حسب) اإلدارة مجلس اقتراح على بناء   أعضائها ومكافآت عملها

  وذلك( املرفق
 
-٠٩-٠٤ تاريخ حتى الجمعية انعقاد تاريخ من اعتبارا

 :هم لعضويتها واملرشحون . م٢٠٢١

  املنيفي محمد بن أحمد(  أ

 السلطان صالح بن أحمد(  ب

 الجديعي عبدهللا بن إبراهيم(  ج

 عدم املوافقة

 Oct-17-8 سابك

التصويت على التعديالت الالزمة للنظام األساس للشركة بما يتوافق مع 

املوافقة على  ه.27/7/1438وتاريخ  476ما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم 

الصتويت على اختيار أسماء املرشحين لعضوية مجلس اإلدارة )املمثلين  جميع البنود

 م.11/4/2016للحكومة( الستكمال الدورة الحالية التي بدأت بتاريخ 

 Oct-17-22 بنك الراجحي

  تبدأ والتي القادمة للدورة اإلدارة مجلس أعضاء انتخاب
 
 من اعتبارا

 بين من م13/11/2020 في تنتهي سنوات ثالث وملدة م14/11/2017

 التراكمي التصويت آلية باستخدام وذلك املجلس لعضوية املرشحين

 كانت حال في أنه مالحظة مع ،(املرشحين لكافة الذاتية السيرة مرفق)

 األعضاء من األدنى الحد تعيين من املصرف تمكن ال  التصويت نتائج

 أعضاء إحالل فسيتم التنظيمية، املتطلبات حسب املجلس في املستقلين

 التي األصوات عدد حسب املستقلين غير  األعضاء مكان مستقلين

 :كالتالي واملرشحون  كالتالي واملرشحون  عليها، سيحصلون 

 عبدالعزيز (3 اباالخيل علي بن صالح( 2 الراجحي سليمان بن عبدهللا( 1

  الغفيلي خالد بن

 صالح بن علي(6 القرطاس عيس ى بن مؤيد(5 الراجحي محمد بن بدر ( 4

  البراك

 ستيفانو ( 9 الجابري  شكيب بن عالء( 8 القويز  عبدالرحمن بن خالد( 7

  بيرتاميني

( 12 السيف علي بن عبداللطيف( 11 الزامل عبدالعزيز  بن اسامة( 10

  الغفيلي فهد بن ابراهيم

 بن رائد( 15 الشدي فهد بن امين( 14 خشيم عثمان بن حمزه( 13

  التميمي عبدهللا

 بن احمد(18 عبدالسالم ابراهيم بن مازن ( 17 العيس ى محمد بن بدر ( 16

  املزيني سليمان

 النعيم عبدهللا بن علي(20 الصيرفي فواز  بن عمار ( 19

املوافقة على 

 جميع البنود

 تبدأ والتي القادمة للدورة وااللتزام املراجعة لجنة تشكيل على التصويت

 13/11/2020 بتاريخ وتنتهي سنوات ثالث ملدة م14/11/2017 بتاريخ

 ( : الذاتية السير  مرفق) التالي النحو  على التشكيل وسيكون 

 

 (  رئيس) القرطاس عيس ى بن مؤيد/  السيد( أ

 (  عضو ) تميريك عبدهللا بن وليد /السيد( ب

 (  عضو ) اثنين ابو  منصور  بن فراج/  السيد( ج

 ( عضو ) املنيف علي بن عبدهللا/  السيد(  د
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 ولجنة ولجانه املجلس أعضاء وتعويضات مكافآت سياسة على التصويت

 من( 61) املادة متطلبات وفق املعدلة التنفيذيين كبار  و  وااللتزام املراجعة

 التعديالت مرفق) املالية السوق  بهيئة الخاصة الشركات حوكمة الئحة

 (السياسة على

 وفق املعدلة واملكافآت الترشيحات لجنة عمل الئحة على التصويت

 الرابعة املادة من( ب) والفقرة الستين املادة من( ب) الفقرة متطلبات

 مرفق) املالية السوق  بهيئة الخاصة الشركات حوكمة الئحة من والستين

 (.الالئحة على التعديالت

 مصرف في اإلدارة ملجلس والعضوية الترشيح سياسة على التصويت

 مارس 4 بتاريخ للمصرف العامة الجمعية قبل من واملعتمدة الراجحي

 2017 مايو  8 بتاريخ اإلدارة مجلس بقرار  واملعدلة 2013

 الراجحي وشركة املصرف بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت

 سليمان بن عبدهللا /األستاذ اإلدارة مجلس لرئيس والتي التعاوني للتأمين

 في عضويته بسبب فيها مباشرة غير  مصلحة الراجحي العزيز  عبد بن

 تجديد عن عبارة وهي التعاوني، للتأمين الراجحي شركة إدارة مجلس

 وانقطاع واملمتلكات للبنوك الشاملة التأمينية التغطية وثائق على التعاقد

 أو  شروط أي بدون  التعاقد وسيكون  والتنفيذيين، املدراء وتغطية األعمال

 وبقيمة 2017 نوفمبر  1 من يبدأ كامل ميالدي عام وملدة تفضيلية مزايا

 االدارة مجلس رئيس تبليغ مرفق. ) سعودي ريال6.700.878 تبلغ إجمالية

 نظام من 71 املادة متطلبات حسب الخارجي املراجع تقرير  الى باإلضافة

 (. الشركات

الشركة 

السعودية 

للخدمات 

 الصناعية

29-Nov-17 

 بأغراض والخاصة األساس النظام من 3 املادة تعديل على التصويت

 .الشركة
 موافق

 باملركز  والخاصة األساس النظام من 17 املادة تعديل على التصويت

 املجلس في الشاغر 
 عدم املوافقة

 بمكافأة والخاصة األساس النظام من 19 املادة تعديل على التصويت

 املجلس أعضاء
 موافق

 بتوزيع والخاصة األساس النظام من 45 املادة تعديل على التصويت

 .االرباح

االمتناع عن 

 التصويت

 موافق .االدارة مجلس عمل الئحة على التصويت

االمتناع عن  .املراجعة لجنة عمل الئحة تحديث على التصويت

 التصويت

 االمتناع عن .واملكافآت الترشيحات لجنة عمل الئحة تحديث على التصويت

 التصويت

 القوائم في االتفاقي االحتياطي من املتبقي الرصيد تحويل على التصويت

 االحتياطي الى 1.106.310 والبالغ م2017 سبتمبر  30 في كما املالية

 .النظامي

 موافق

شركة بوبا 

 العربية للتأمين
30-Nov-17 

 املعدلة اإلدارة مجلس أعضاء مكافآت سياسة على التصويت

على املوافقة 

 جميع البنود

 املعدلة اإلدارة مجلس لجان أعضاء مكافآت سياسة على التصويت

 اإلدارة مجلس أعضاء وتعيين ترشيح واجراءات سياسة على التصويت

 املعدلة املجلس ولجان

 الشركة في التنفيذية اإلدارة مكافآت سياسة على التصويت

 :على تشمل والتي ،(ُمرفق) املعدلة الحوكمة الئحة على التصويت

 باملجلس املناطة الصالحيات وجدول  اإلدارة مجلس الئحة-
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 اللجنة الئحة املراجعة، لجنة الئحة) وهي املجلس، لجان لوائح-

 و  واملكافآت الترشيحات لجنة الئحة االستثمار، لجنة الئحة التنفيذية،

 (املخاطر لجنة الئحة

 الحالية املجلس دورة تخفيض على اإلدارة مجلس توصية على التصويت

  م٢٠۱٩ يونيو  ٣٠ تاريخ في لتنتهي
 
 .م٢٠۱٩ ديسمبر  ٢٠ من بدال

 Dec-17-6 اسمنت املدينة

  املرشحين بين من اختيار 
 
 خالل اإلدارة بمجلس الشاغر  للمقعد عضوا

 .سنوات ثالث وملدة م19/6/2016 تاريخ من بدأت والتي الحالية الدورة
 موافق

 بن عبدالعزيز  األمير  امللكي السمو  صاحب/  املرشح ممارسة على التصويت

 الشركة ألعمال منافسة بأعمال للقيام سعود آل عبدالعزيز  بن مشعل
 عدم املوافقة

 والتي والترشيحات املكافآت لجنة الئحة تحديث اعتماد على التصويت

 اختيار  وقواعد ومهامها اللجنة عمل وإجراءات ضوابط على تشتمل

 تعيين وآلية أعضائها، ومكافآت عضويتهم ومدة ترشيحهم وكيفية أعضائها

 .مقاعدها أحد شغور  حال في مؤقت بشكل أعضائها

 موافق

 العضوية معايير  وإجراءات سياسات الئحة تحديث اعتماد على التصويت

 باملجلس العضوية وإجراءات ضوابط على تشتمل والتي اإلدارة مجلس في

 األعضاء اختيار  وقواعد

 موافق

الشركة املتحدة 

الدولية 

 للمواصالت

11-Dec-17 

 .والترشيحات املكافآت لجنة عمل الئحة تحديث على التصويت

املوافقة على 

 جميع البنود

 واإلدارة ولجانه اإلدارة مجلس مكافآت سياسة تحديث على التصويت

 الشركة في التنفيذية

 مجلس في العضوية وإجراءات ومعايير  سياسات تحديث على التصويت

 .الشركة إدارة

 والخاصة للشركة االساس ي النظام من 21 املادة تعديل على التصويت

 اإلدارة مجلس رئيس بصالحيات

 والخاصة للشركة األساس ي النظام من 37 املادة تعديل على التصويت

 .املراجعة لجنة أعضاء بعدد

 الرزاق عبد خليل /الدكتور  بتعيين اإلدارة مجلس توصية على التصويت

  دهلوي 
 
 من اعتبار  ( الذاتية السيرة مرفق) املراجعة بلجنة عضوا

  وذلك م20/6/2018 إلى م24/4/2017
 
 محمد املستقيل العضو  عن بدال

 أن على م24/4/2017 بتاريخ املراجعة لجنة عضوية من مؤمن إلياس

 يأتي. م24/4/2017 في الصادر  التوصية قرار  تاريخ من التعيين هذا يسري 

  التعيين هذا
 
 اللجنة تشكيل ليصبح.املراجعة لجنة عمل لالئحة وفقا

 الرزاق عبد خليل /د علي عباس مفضل /أ عالم هللا عبد باسم/د: كاآلتي

 دهلوي 

 إرنيست الخارجي املراجع ملكتب السنوية األتعاب تعديل على التصويت

  ريال الف 611 لتصبح ويونغ
 
 بمراجعة قيامه عن ريال ألف 495 بدال

 وشركتها للشركة م2017 لعام والسنوية سنوية الربع املالية القوائم

 .التابعة

الشركة الوطنية 

 للرعاية الصحية
15-Dec-17 

 التعاونية وشركة الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت

 نظير  فيها مصلحة التميمي عبدهللا بن رائد األستاذ للمرشح والتي للتأمين

 تقديم عن عبارة وهي للتأمين، التعاونية شركة إدارة مجلس في عضويته

  قادم، لعام بها والترخيص تأمينية وتغطية طبية خدمات
 
 بأن علما

 .سعودي ريال( 87.117.420) بلغت قد السابق للعام التعامالت

املوافقة على 

 جميع البنود
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 تبدأ والتي القادمة للدورة اإلدارة مجلس أعضاء انتخاب على التصويت

 
 
 م31/12/2020 في تنتهي سنوات ثالث وملدة م01/01/2018 من اعتبارا

 املجلس لعضوية املرشحين بين من

  تبدأ التي القادمة للدورة املراجعة لجنة تشكيل على التصويت
 
 من اعتبارا

 السير  مرفق) م31/12/2020 في تنتهي سنوات ثالث ملدة م01/01/2018

  أعضائها ومكافآت عملها وضوابط مهامها وعلى( الذاتية
 
 بأن علما

 :السادة هم اللجنة لعضوية املرشحين

 .عباه أبو  أحمد الدكتور  -1

 .الحبيب صالح األستاذ -2

 .الخيل أبا عبدالعزيز  األستاذ -3

 .العريني عبدهللا األستاذ -4

 وكبار  ولجانه املجلس أعضاء وتعويضات مكافآت سياسة على التصويت

 التنفيذيين

 املعدلة واملكافآت الترشيحات لجنة عمل الئحة على التصويت

 مجلس لعضوية الترشيح ومعايير  وإجراءات سياسات على التصويت

 املعدلة الطبية للرعاية الوطنية الشركة في اإلدارة

شركة سبكيم 

 العاملية
19-Dec-17 

 املحدثة واملكافآت الترشيحات لجنة الئحة على التصويت

املوافقة على 

 جميع البنود

 واللجان اإلدارة مجلس أعضاء وتعويضات مكافآت سياسة على التصويت

 التنفيذية واإلدارة

 اإلدارة مجلس في العضوية وإجراءات ومعايير  سياسة على التصويت

 املحدثة

شركة جرير 

 للتسويق
25-Dec-17 

 املراجعة لجنة عمل الئحة تعديل على التصويت

املوافقة على 

 جميع البنود

 واملكافآت الترشيحات لجنة عمل الئحة تعديل على التصويت

 في العضوية وإجراءات ومعايير  سياسات الئحة تعديل على التصويت

 اإلدارة مجلس

 ولجانه اإلدارة مجلس أعضاء مكافآت سياسة الئحة على التصويت

 التنفيذية واإلدارة عنه املنبثقة

شركة التعاونية 

 للتأمين
28-Dec-17 

 /األستاذ اإلدارة مجلس عضو  بتعيين اإلدارة مجلس توصية على التصويت

  النويصر  عبدالعزيز 
 
  عضوا

 
 التعيين يسري  أن على املراجعة لجنة في رابعا

 
 
 الجمعية موافقة تاريخ من اعتبارا

على  املوافقة 

 جميع البنود

 الوطنية الشركة و  الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت

 مجلس لعضو  والتى قادم لعام بها ووالترخيص( رعاية) الطبية للرعاية

 عن عبارة وهي فيها مصلحة التميمي عبدهللا بن رائد/  األستاذ اإلدارة

 بدون  وذلك م01/01/2018 ابتداء ريال 16.646.371 بقيمة تأمينية عقود

 تفضيلية شروط اي

 الوطنية الشركة و  الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال على التصويت

 مجلس لعضو  والتى قادم لعام بها والترخيص( رعاية) الطبية للرعاية

 عن عبارة وهي فيها مصلحة التميمي عبدهللا بن رائد/  األستاذ اإلدارة

 م01/01/2018 من ابتداء التعاونية لعمالء طبية خدمات تقديم عقود

  تفضيلية شروط اي بدون  وذلك
 
 الربع نهاية إلى التعامالت بأن علما

 ريال 47.830.764 بلغت م2017 عام من الثالث

املستشفى 

 السعودي االملاني
29-Dec-17 

املوافقة على  املراجعة لجنة عمل الئحة تعديل على التصويت

 واملكافآت الترشيحات لجنة عمل الئحة تعديل على التصويت جميع البنود
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 في العضوية وإجراءات ومعايير  سياسات الئحة تعديل على التصويت

 اإلدارة مجلس

 ولجانه اإلدارة مجلس أعضاء مكافآت سياسة الئحة على التصويت

 التنفيذية واإلدارة عنه املنبثقة

 Dec-17-31 االندلس العقارية

 موافق . املراجعة لجنة عمل الئحة تعديل على التصويت

 موافق واملكافأت الترشيحات لجنة عمل الئحة تعديل على التصويت

 موافق .اإلدارة مجلس في العضوية ومعايير  سياسة تعديل على التصويت

 ولجانه اإلدارة مجلس أعضاء مكافأت سياسة تعديل على التصويت

 . التنفيذية واإلدارة
 موافق

 في عضوا البراك محمد عبدالرحمن/  الدكتور  تعيين على التصويت

)  املستقيل العضو  عن بديال  ،(مستقل عضو )الحالي اإلدارة مجلس

 4 بتاريخ اإلدارة مجلس قرار  تاريخ من اعتبارا ،(  الصليع خالد/  األستاذ

 م 2018 مارس 9 بتاريخ املجلس والية فترة نهاية حتى وذلك 2017 ديمسبر 

. 

االمتناع عن 

 التصويت

 رئيسا( مستقل) البراك محمد عبدالرحمن/  الدكتور  تعيين على التصويت

 2017 ديسمبر  4 في االدارة مجلس قرار  تاريخ من اعتبارا ، املراجعة للجنة

 بدال  وذلك م2018 مارس 9 بتاريخ الحالية اللجنة عمل فترة نهاية وحتى

 الصليع خالد/  األستاذ املستقيل اللجنه عضو  عن

االمتناع عن 

 التصويت

 

  الصندوق  إدارة ملجلس السنوي  تقرير -5

 م ، وكان حضور السادة األعضاء كما يلي : 2017اجتماعين خالل عام  الصندوق  إدارة مجلس عقد

 العضو  تصنيف عضو مجلس اإلدارة  إسم
 األول  اإلجتماع

 م2017 أبريل 26

 الثاني اإلجتماع

 م2017 سبتمبر  20

     املجلس رئيس الخصاونة معاذ/  األستاذ

   مستقل عضو  الوابل عبدهللا بن محمد/  األستاذ

   مستقل عضو  تايه أبو  أحمد بن سليمان/  األستاذ
    مستقل غير  عضو  *القحطاني ابراهيم بن طالل/  األستاذ

 - - غير مستقل  عضو  * الشبانة ابراهيم أحمد/  األستاذ
 

  الشبانة ابراهيم أحمد /األستاذ تعيين تم* 
 
 الصناديق إدارة مجلس عضوية من إلستقالته القحطاني ابراهيم طالل /األستاذ عن عوضا

 م .06/12/2017 بتاريخ املالية السوق  هيئة إلى املرسل خطابنا حسب. اإلستثمارية

 :  التقرير  محل بالصندوق  العالقة ذات التاليةالنقاط  واستعراضخالل االجتماعين مناقشة  تم

م ، 2017 أغسطس 30 و م  2017 مارس 30في  املنتهية للفترات االستثمارية الصناديق أداء و  أنشطة في التطور  استعراض تم -1

 . التوالي على

 30 و م  2017 مارس 30املنتهية في  الفتراتاستعراض بيانات التدفقات النقدية الداخلة والخارجة للصناديق خالل  تم -2

 . التوالي على،  م2017 أغسطس

 . التطورات وأخر  فالكم صناديق أداء استعراض تم -3

 . الصناديق وأحكام شروط على الواردة التعديالت على املالية السوق  هيئة موافقة مناقشة تم -4
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 ر مدي التزام من التأكد ملتابعة الشركة في املتبعة واالجراءات النظم املخاطر  وإدارة وااللتزام املطابقة مجموعة رئيس استعرض -5

تطببيق شروط واحكام الصناديق  من التأكد وآلية املالية السوق  هيئة وتعليمات بلوائح االستثمار  وصناديق الصندوق 

 ندوق لصا مدير  التزام من للتأكد املخاطر  وإدارة وااللتزام املطابقة مجموعة تبذلها التي والجهوداالستثمارية ومتطلبات الفاتكا، 

بالئحة  للعملاملختصة  اإلدارات التزامصناديق االستثمار  والتأكد من  والئحةآخر املستجدات ملكافحة غسل األموال  بأحكام

 املالية السوق  هيئة زيارة. كما تم مناقشة العالقة ذات اللوائح أحكام تطبيق ملتطلباتصناديق االستثمار الجديدة واستجابتهم 

 .الهيئة قبل من الصادر  والخطاب املاض ي سبتمبر  في التفتيشية

 .املوازية لألسهم فالكم لصندوق  املالية السوق  هيئة مخالفة الصندوق  مدير  ناقش -6

 للطروحاتفالكم  لصندوق م 19/04/2017 وتاريخ 3/7/2205/17/ص رقم املالية السوق  هيئة مخالفة الصندوق  مدير  ناقش -7

 .األولية

 . للدخل الخليجي فالكم لصندوق  الحالي املوقف استعراض تم -8
 
 إنهاء تقرر  الطلب وضعف الصندوق  اصول  حجم لتدني ونظرا

 .الصندوق  إنهاء خطة املجلس ناقش كما الصندوق،

  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

www.Falcom.com.sa 

  

 : بالباطن الصندوق  مدير معلومات -2

 ينطبق ال

 

  الفترة خالل االستثمار ألنشطة مراجعة -3

 نهاية في كما

2016* 

 نهاية في كما

2017 
 الصندوق  إلستثمارات القطاعي التوزيع

 الطاقة   0% 0%

 املواد األساسية 14.49% 22.04%

 السلع الرأسمالية 0% 0%

 الخدمات التجارية واملهنية 2.52% 0%

 النقل  7.81% 2.39%

 السلع طويلة األجل 0% 0%

 الخدمات االستهالكية 4.92% 10.85%

 اإلعالم 0% 0%

 تجزئة السلع الكمالية 12.42% 10.46%

 تجزئة األغذية  0% 3.15%

 إنتاج األغذية  0% 3.26%

 الرعاية الصحية 6.55% 3.14%

 االدوية 0% 0%

 البنوك 20.79% 21.25%

 اإلستثمار والتمويل  0% 0%

http://www.falcom.com.sa/
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 تم إعادة تصنيف الشركات بناء  على التصنيف الحالي للشركات املدرجة في السوق املالية السعودية* 

 

  الفترة خالل االستثمار صندوق  أداء عن تقرير -4

 خالل عام 
 
% مقارنة بأداء مؤشر كل األسهم السعودية 1.62م وذلك بإنخفاض قدره 2017حقق صندوق فالكم لألسهم السعودية أداء  سلبيا

TASI  م يعود ذلك الى انخفاض السيولة وضعف معدالت التداول في السوق السعودي كما أن 2017% خالل عام 0.22حيث ارتفع بنسبة

األسهم الشرعية في حين مؤشر كل االسهم السعودية يضم عدد من األسهم الغير متوافقة مع االشريعة التي تمثل وزن  الصندوق يستثمر فقط في

لتي من أهمها واستراتيجية اهذا العام أحداثا مهمة خالل  السوق السعودي شهدمؤثر في السوق السعودية مثل البنك األهلي التجاري وغيرها. 

 لضمه ملؤشرات األسواق ادراج سوق األسهم املوازي )نمو( و 
 
ادراج مورغان ستانلي للمؤشرات العاملية السوق السعودي تحت املراقبة وذلك تمهيدا

التي  ةباإلضافة إلى التطورات واملستجدات السياسيالعاملية بالشراء وضخ السيولة في السوق،على أثره ستقوم صناديق املؤشرات الناشئة والذي 

 . التي أثرت وبشكل كبير في أداء السوق السعودي ككل واملحليعلى الصعيد الخليجي طرأت 

 

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

 خالل الفترة حيث تضمنت النسخة املحدثة التعديالت التالية : قام مدير الصندوق بتحديث شروط وأحكام الصندوق 

 م على النحو التالي:06/03/2017تم تعديل استراتيجية االستثمار الرئيسية لصندوق فالكم لألسهم السعودية بتاريخ  -

استراتيجية االستثمار الحالية لصندوق فالكم لألسهم 

 السعودية 

وق فالكم لألسهم استراتيجية االستثمار املقترحة لصند

 السعودية

يستثمر الصندوق في االوراق املالية املدرجة في سوق األسهم 

السعودية التي تتوافق مع الضوابط الشرعية في مؤشر كل 

يمنح الصندوق املستثمرين   (TASI)األسهم السعودية 

الفرصة للمشاركة في فرص النمو التي تتوفر في السوق 

 السعودي.

 

ق استراتيجية استثمار نشطة لتحقيق يوظف مدير الصندو 

أهداف الصندوق ويقوم باالستثمار بشكل مباشر في األسهم 

املدرجة في سوق األسهم السعودي بما يتوافق مع الضوابط 

 الشرعية.

 مدخل االستثمار:

تقوم إدارة األصول في شركة فالكم بقياس أداء الصندوق 

قياس( )مؤشر ال TASIمقابل مؤشر كل األسهم السعودية 

ويسعى فريق إدارة األصول لتحقيق مستوى أداء يتجاوز 

 أداء مؤشر القياس وذلك من خالل:

 التوزيع النشط على مستوى القطاعات. -1

 االنتقاء النشط ألسهم املحفظة. -2

 األسهم سوق  في املدرجة املالية االوراق في الصندوق  يستثمر 

أسواق  في الشرعية الضوابط مع تتوافق التي السعودية

 الفرصة املستثمرين الصندوق  يمنح.األسهم السعودية

 .السعودي السوق  في تتوفر  التي النمو  فرص في للمشاركة

 

 لتحقيق نشطة استثمار  استراتيجية الصندوق  مدير  يوظف

 األسهم في مباشر  بشكل باالستثمار  ويقوم الصندوق  أهداف

 الضوابط مع يتوافق بما السعودي األسهم سوق  في املدرجة

 .الشرعية

 :االستثمار مدخل

 الصندوق  أداء بقياس فالكم شركة في األصول  إدارة تقوم

( القياس مؤشر ) TASI السعودية األسهم كل مؤشر  مقابل

 يتجاوز  أداء مستوى  لتحقيق األصول  إدارة فريق ويسعى

 :خالل من وذلك القياس مؤشر  أداء

 .القطاعات مستوى  على النشط التوزيع -1

 .املحفظة ألسهم النشط االنتقاء -2

 

 م على النحو التالي:06/03/2017ملراجع الخارجي بتاريخ تم تعديل أتعاب ا -

 التأمين 6.64% 6.13%

 االتصاالت  3.97% 3.76%

 املرافق العامة  0% 2.32%

 الصناديق العقارية املتداولة  0% 0%

 إدارة وتطوير العقارات 0.70% 0%

 نقد 19.18% 11.26%

 املجموع 100% 100%
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 أتعاب املراجع الخارجي املقترحة  أتعاب املراجع الخارجي الحالية  اسم الصندوق 

 ريال سعودي 39,000 ريال سعودي 35,500 صندوق فالكم لألسهم السعودية

 

وط واالحكام حسب إشعارنا املرسل ر يوضح تطبيق ضريبة القيمة املضافة على فقرة الرسوم واملصاريف في الشتم إضافة بيان  -

 م كاآلتي:04/12/2017للهيئة بتاريخ 

 ضريبة القيمة املضافة :

جميع الرسوم واملصاريف املذكورة في هذه الشروط واألحكام ال تشمل ضريبة القيمة املضافة مالم يتم النص على  -

 ف ذلك.خال 

 .سيتم تطبيق ضريبة القيمة املضافة حسب تعليمات الالئحة التنفيذية الصادرة من الهيئة العامة للزكاة والدخل -

 

  ،(مستقل غير  عضو ) أحمد ابراهيم الشبانة /األستاذ تعيين: اآلتي لتعكس فالكم صناديق إدارة مجلس تعديل -
 
 عن عوضا

 م(.26/12/2017وذلك بتاريخ ) ،الصناديق إدارة مجلس عضويةاألستاذ/ طالل ابراهيم القحطاني في 

 الصندوق .شروط وأحكام فيما عدا ذلك لم يقم مدير الصندوق بإحداث أي تغييرات على 

   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 

  الحفظ أمين(  د

 

  املالية للخدمات فالكم شركة:  الحفظ أمين اسم -1

 884. ب.ص

 11421 الرياض

 السعودية العربية اململكة

 8004298888 هاتف

 + 966( 11) 2032546 فاكس

www.Falcom.com.sa 

 

  الحفظ أمين ومسؤوليات واجبات -2

، كما يقوم باتخاذ جميع االجراءات اإلدارية الالزمة يقوم أمين الحفظ بحفظ أصول الصندوق وحمايتها لصاح مالكي الوحدات 

 يتعلق بحفظ أصول الصندوق .فيما 

 

 

 

 

 

http://www.falcom.com.sa/
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 رأي أمين الحفظ  -3
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  القانوني املحاسب( هـ

 كوبرز  وترهاوس برايس:  القانوني املحاسب اسم -1

 8282. ب.ص

 11482 الرياض

 السعودية العربية اململكة

www.pwc.com/me 

 

  القانوني املحاسب رأي -2

 املالية في نهاية التقريرقوائم بالملحق 

  املالية القوائم(  و

  السنوية املحاسبة للفترة املالية القوائم اعداد تم
 
 الهيئة عن الصادرة السعودية العربية املمكلة في عليها املتعارف املحاسبة ملعايير طبقا

 . القانونين للمحاسبين السعودية

http://www.pwc.com/me
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