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  االستثمار صندوق  معلوماتأ( 

 االستثمار صندوق  اسم -1

 للطروحات األولية فالكم صندوق 

 FALCOM IPO FUND 

  وممارساته االستثمار وسياسات اهداف -2

 فترة خالل العامة الشركات أسهم في رئيس بشكل االستثمار  خالل من وذلك الطويل املدى على املال رأس تنمية إلى الصندوق  يهدف

 األسهم سوق  في إدراجها على سنواتخمس  يمض لم التي املدرجة الجديدة الشركات أسهم في أو /و ألسهمها، العام األولي الطرح

 األرباح أستثمار  إعادة سيتم حيث املشتركين على أرباح أية بتوزيع الصندوق  مدير  يقوم ولن(. نمو-واملوازية الرئيسية) السعودي

 فالكم) مؤشر للصندوق  اإلسترشادي املؤشر  أداء معدل يفوق  أداء تحقيق إلى الصندوق  يهدف كما. الصندوق  في املوزعة

 .الصندوق  مدير  موقع طريق عن أدائه عن اإلعالن سيتم والذي(. األولية للطروحات

 تحديث يتم حيث الصندوق  أصول  قيمة صافي الى مئوية كنسب موضحة أصوله توزيع في التالية االستراتيجية الصندوق  يتبع

 الصندوق  مدير  يلجا قد االستثنائية الظروف وفي: جديدة شركات طرح عند أو /و األقل على سنوي  ربع بشكل االستثمار  مجال

 مراعاة مع االسهم سوق  في الحادة االنخفاضات و  التقلبات ملواجهة مؤقت بشكل% 100 بنسبة نقد شكل على بأصوله لالحتفاظ

 .الصندوق  وحدات لحملة ممكنة حماية اقص ى

 الحد األعلى الحد األدنى نوع االستثمار

 %100 %0        املرابحة وصناديق النقد أسواق أدوات

 %100 %0                               نمو(-)السوق الرئيسية واملوازية طرح أولي عام

 
 
-في سوق األسهم الرئيسية واملوازية األسهم املدرجة حديثا

 سنوات(خمس ) حتى نمو 

0% 100% 

األسهم الجديدة الناتجة عن زيادة رأس مال الشركات 

 عن طريق طرح أسهم 
 
  حقوق األولويةاملدرجة سابقا

0% 15% 

 %25 %0 صناديق استثمارية 

 %25 %0 صناديق مؤشرات متداولة

 %25 %0 الصناديق العقارية املتداولة 

 

 أسهم وفي العام األولي الطرح فترة خالل العادية األسهم في أصوله صافي من% 100 حتى باستثمار  أهدافه لتحقيق الصندوق  يسعى

 وقد( . نمو-املوازية أو  الرئيسية) السعودية األسهم سوق  في إدراجها على سنوات خمس يمض لم التي الجديدة املدرجة الشركات

 النقد أسواق أدوات في منه بجزء االحتفاظ او /و النقدي الفائض استثمار  إلى السیولة، إدارة ألغراض وذلك الصندوق، مدیر  يقوم

 التصنیف على بناء النقد أسواق ألدوات املصدرة الجهات تلك اختيار  ويتم السعودي، الريال بعملة سعودية جهات من واملصدرة

 من النقدية والتدفقات املالي املركز  على بناء   داخليا بتصنيفها الصندوق  مدير  يقوم سوف حيث الشركة لدى املعتمد االئتماني

خرين صناديق مدراء أو /و نفسه الصندوق  مدیر  قبل من مدارة واالدارة، العمليات
ّ
 من مباشر  غير  بشكل السیولة استثمار  أو /و. ا

  السعودي بالريال املطروحة املرابحة صنادیق خالل
 
  طرحا

 
 مدیر  قبل من مدارة كانت سواء املالية السوق  هیئة من واملرخصة عاما

 .واحدة جهة لدى% 25 مانسبته تتجاوز  أال  على ،(%100) بنسبة آخر  مدیر  أو /و نفسه الصندوق 

 االستثمارات على الصندوق  أصول  لتوزيع أعاله املبينة املئوية النسب حدود في الصندوق  عمليات بإدارة الصندوق  مدير  يقوم

 الفرص إلى للوصول  املتخصصة والتحليلية البحثية قدراته الصندوق  مدير  يوظف حيث. النتائج أفضل يحقق بما املستهدفة

 .الصندوق  أهداف تحقق التي والثانوية األولية األسواق في الواعدة االستثمارية

 االقتراض طريق عن التمويل لطلب الصندوق  يلجأ لن و  هذا. املحتملة االستردادات متطلبات ملواجهة الكافية السيولة توفر  مراعاة

 قيمة صافي من% 10 نسبة ُوجد، إن االقتراض، حجم يتجاوز  ال  أن على الصندوق، إدارة مجلس موافقة وبعد الضرورة، عند اال 

 .الشرعية الضوابط مع يتوافق بما الصندوق  تمويل ويتم. الصندوق  أصول 



3 
 

 .السعودية العربية اململكة في النقد أسواق وأدوات السعودي األسهم سوق  في الصندوق  يستثمر 

  السعودي بالريال املطروحة و  مماثلة صناديق في أصوله من(%25) عن يزيد ال  ما استثمار  الصندوق  ملدير  يجوز 
 
  طرحا

 
 و  عاما

 الشرعية الضوابط مع يتوافق بما آخر، مدیر  أو  نفسه الصندوق  مدیر  قبل من مدارة كانت سواء املالية السوق  هیئة من املرخصة

 ويتم. وحداته تملك تم الذي الصندوق  أصول  قيمة صافي من( %10) الصندوق  تملك نسبة تزيد أال  على إضافي عائد تحقيق بهدف

  الصناديق تلك إختيار 
 
 .واملصاريف الصندوق  وحجم األداء، على بنا

 .املالية األوراق بمشتقات االستثمار  يتم لن الصندوق، عمليات كافة في الشرعية الضوابط مراعاة مع

  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

 . .Falcom.com.sawww  للشركة االلكتروني

  الصندوق  أداء(  ب

 جدول مقارنة   -1

 

 سجل األداء -2

 العائد اإلجمالي
للطروحات فالكم صندوق 

  األولية

 %13.57- سنة واحدة تراكمي :

 %28.12- ثالث سنوات

 %33.15 خمس سنوات

 %142.16 منذ التأسيس

 - م2007لعام  :سنوي 

 %30.38- م2008لعام 

 %37.18 م2009لعام 

 %1.34 م2010لعام 

 %22.20 م2011لعام 

 %53.78 م2012لعام 

 %48.55 م2013لعام 

 %24.71 م2014لعام 

 %13.65- م2015لعام 

 %3.69- م2016لعام 

 %13.57- م2017لعام 

 

 في كما

31 

 ديسمبر

 أصول  قيمة صافي

 الصندوق 

(بالريال السعودي)   

وحدة لكل الصندوق  أصول  قيمة صافي  

( السعودي بالريال)   
 الوحدات عدد

 في املصدرة

الفترة نهاية  

 املوزعة األرباح قيمة

وحدة لكل  نسبة 

 املصروفات
الفترة نهاية  

 خالل قيمة أعلى

 السنة

 خالل قيمة أقل

 السنة
 الصافي اإلجمالي

2015 305,301,661 2,909.2082124 3,948.2595818 2,864.7476177 104,943.21 N/A N/A 2.27% 

2016 154,389,351 2,801.8173545 2,906.7257524 2,159.2614870 55,103.29 N/A N/A 2.09% 

2017 98,313,737.32 2,421.10 2,818.48 2,378.34 40,606.83 N/A N/A 1.84% 

http://www.falcom.com.sa/
http://www.falcom.com.sa/
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 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب (ج

 خالل العام التي تحملها الصندوق الرسوم واملصاريف الفعلية 
 املبلغ 

 ) بالريال السعودي (

 2,261,209.59 وأخرى   اإلدارة رسوم

 70,073 مصاريف أخرى 

 2,331,283 االجمالي 

 %1.84 نسبة املصاريف إلى متوسط قيمة أصول الصندوق 

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

أداء صندوق فالكم للطروحات األولية بشكل متسق كما هو موضح في شروط  بيانات حساب يتبع مدير الصندوق قواعد (د

 وأحكام الصندوق.

 

  الفترة خالل الجوهرية التغيرات -3

 لم يقم مدير الصندوق بإحداث أي تغييرات جوهرية على الصندوق .

 

  السنوية التصويت ممارسات -4

 قرار التصويت موضوع التصويت  تاريخ الجمعية الشركة

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-17-25 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

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

 موافق
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 ( 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

الشركة 

السعودية 

 للخدمات األرضية

20-Dec-17 

 الشركة حوكمة الئحة تحديث على التصويت

املوافقة على 

 جميع البنود

 املراجعة لجنة عمل الئحة تحديث على التصويت

 املكافآت و  الترشيحات لجنة عمل الئحة تحديث على التصويت

 مجلس في العضوية وإجراءات ومعايير  سياسة تحديث على التصويت

 الشركة إدارة

 راشد علي بن محمد /األستاذ بتعيين اإلدارة مجلس قرار  على التصويت

  اإلدارة بمجلس( مستقل عضو ) اليمني
 

 /املهندس املتوفي العضو  عن بدال

 (مستقل) الخالدي سرداح بن مزيد

املستشفى 

 السعودي االملاني
29-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

 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

عن االمتناع 

 التصويت
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  الصندوق  إدارة ملجلس السنوي  قريرت -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

 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 الص 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  طابوالخ 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
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 8004298888 هاتف

 + 966( 11) 2032546 فاكس

www.Falcom.com.sa 

  

 : بالباطن الصندوق  مدير معلومات -2

 ينطبق ال

 

  الفترة خالل االستثمار ألنشطة مراجعة -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تم إعادة تصنيف الشركات بناء  على التصنيف الحالي للشركات املدرجة في السوق املالية السعودية* 

 

  الفترة خالل االستثمار صندوق  أداء عن تقرير -4

% حققها املؤشر 22.28% مقارنة بخسائر  مقدارها 13.57م خسائر بمقدار 2017حقق صندوق فالكم للطروحات األولية خالل عام 

 2017االسترشادي)مؤشر فالكم للطروحات األولية( حيث أن عدد الشركات التي طرحت طرح أولي في عام 
 
 تراجعتكما م قليل نسبيا

 لقلة السيولة وضعف أحجام التداو  عدة شركات أسعار 
 
ل خاصة في السوق املوازي )نمو(  وملواجهة بعد ادراجها وبدء تداولها نظرا

أو في صناديق استثمارية وصناديق مرابحة  بجزء من أصول الصندوق على صورة نقدهذه املخاطر فقد احتفظ مدير الصندوق 

 لإلقتناص الفرص اإلستثمارية. 

 

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

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

 نهاية في كما

2016* 

 نهاية في كما

2017 
 الصندوق  إلستثمارات القطاعي التوزيع

 الطاقة   0% 0%

 املواد األساسية 0% 5.21%

 السلع الرأسمالية 0% 7.44%

 الخدمات التجارية واملهنية 0% 0%

 النقل  9.37% 14.30%

 السلع طويلة األجل 0% 0%

 الخدمات االستهالكية 2.30% 9.34%

 اإلعالم 0% 0%

 تجزئة السلع الكمالية 11.51% 0%

 تجزئة األغذية  0% 4.00%

 إنتاج األغذية  0% 0%

 الرعاية الصحية 5.41% 17.91%

 االدوية 0% 0%

 البنوك 0% 0%

 اإلستثمار والتمويل  0% 0%

 التأمين 0% 0%

 االتصاالت  0% 0%

 املرافق العامة  0% 0%

 الصناديق العقارية املتداولة  0% 0%

 إدارة وتطوير العقارات 0.10% 0%

 الصناديق االستثمارية  53.15% 29.22%

 نقد 18.15% 12.68%

 املجموع 100% 100%

http://www.falcom.com.sa/
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 م على النحو اآلتي:31/01/2017قام مدير الصندوق بتعديل استراتيجية االستثمار بناء على موافقة هيئة السوق املالية بتاريخ  -

 داف واستراتيجية االستثمار املقترحةأه أهداف واستراتيجية االستثمار الحالية

 أهداف الصندوق 

يهدف الصندوق إلى تنمية رأس املال على املدى الطويل وذلك من 

خالل االستثمار بشكل رئيس في أسهم الشركات العامة خالل فترة 

الطرح األولي العام ألسهمها، و/أو في أسهم الشركات الجديدة 

ى إدراجها في سوق األسهم املدرجة التي لم يمض ثالث سنوات عل

السعودي. ولن يقوم مدير الصندوق بتوزيع أية أرباح على 

 املشتركين حيث سيتم إعادة أستثمار األرباح املوزعة في الصندوق.

كما يهدف الصندوق إلى تحقيق أداء يفوق معدل أداء املؤشر 

اإلسترشادي للصندوق مؤشر) فالكم للطروحات األولية(. والذي 

 اإلعالن عن أدائه عن طريق موقع مدير الصندوق.سيتم 

 أهداف الصندوق 

يهدف الصندوق إلى تنمية رأس املال على املدى الطويل وذلك من 

خالل االستثمار بشكل رئيس في أسهم الشركات العامة خالل فترة 

الطرح األولي العام ألسهمها، و/أو في أسهم الشركات الجديدة 

سنوات على إدراجها في سوق األسهم املدرجة التي لم يمض ثالث 

(. ولن يقوم مدير الصندوق بتوزيع أية الرئيس والثانيالسعودي )

أرباح على املشتركين حيث سيتم إعادة أستثمار األرباح املوزعة في 

كما يهدف الصندوق إلى تحقيق أداء يفوق معدل أداء  الصندوق.

األولية(. املؤشر اإلسترشادي للصندوق مؤشر) فالكم للطروحات 

 والذي سيتم اإلعالن عن أدائه عن طريق موقع مدير الصندوق.

 استراتيجية االستثمار

 وتتلخص استراتيجية إدارة استثمارات الصندوق فيما يلي:

االستثمار بشكل أساس ي في أسهم الشركات املدرجة خالل  (1)

فترة الطروحات األولية، وأسهم الشركات التي لم يمض ي على 

وأسهم حقوق سنوات في سوق األسهم السعودية، إدراجها ثالث 

خالل الثالث سنوات  األولویة للشركات السعودیة املساهمة

 األولى من إدراجها في سوق األسهم السعودية.

يتبع الصندوق االستراتيجية التالية في توزيع أصوله  (2)

موضحة كنسب مئوية الى صافي قيمة أصول الصندوق حيث 

ر بشكل ربع سنوي على األقل و/أو يتم تحديث مجال االستثما

وفي الظروف االستثنائية قد يلجا  :عند طرح شركات جديدة

% 50مدير الصندوق لالحتفاظ بأصوله على شكل نقد بنسبة 

بشكل مؤقت ملواجهة التقلبات و االنخفاضات الحادة في سوق 

االسهم مع مراعاة اقص ى حماية ممكنة لحملة وحدات 

 الصندوق.

 أعلى أدنى            فئآت األصول                            

أدوات أسواق النقد وصناديق 

 املرابحة       

0% 50% 

 %100 %0  طرح أولي عام                             

 ) حتى ثالث 
 
األسهم املدرجة حديثا

 سنوات(

0% 100% 

 %15 %0 )حتى ثالث سنوات( حقوق األولوية

 %10 %0 صناديق استثمارية 

 

 

% من صافي 100يسعى الصندوق لتحقيق أهدافه باستثمار حتى 

أصوله في األسهم العادية خالل فترة الطرح األولي العام وفي أسهم 

الشركات املدرجة الجديدة التي لم يمض ثالث سنوات على 

وقد يقوم مدیر  إدراجها في سوق األسهم السعودية تداول.

وذلك ألغراض إدارة السیولة، إلى استثمار الفائض الصندوق، 

النقدي و/او االحتفاظ بجزء منه في أدوات أسواق النقد واملصدرة 

بعملة الريال السعودي، ويتم اختيار تلك ية من جهات سعود

 استراتيجية االستثمار

 استثمارات الصندوق فيما يلي:وتتلخص استراتيجية إدارة 

االستثمار بشكل أساس ي في أسهم الشركات املدرجة خالل  (1)

فترة الطروحات األولية، وأسهم الشركات التي لم يمض ي على 

الرئيس أو إدراجها ثالث سنوات في سوق األسهم السعودية 

 وأسهم حقوق األولویة للشركات السعودیة املساهمة، الثاني

خالل الثالث سنوات األولى من إدراجها في سوق األسهم 

 .الرئيس أو الثانيالسعودية 

يتبع الصندوق االستراتيجية التالية في توزيع أصوله  (2)

موضحة كنسب مئوية الى صافي قيمة أصول الصندوق حيث 

يتم تحديث مجال االستثمار بشكل ربع سنوي على األقل و/أو 

ظروف االستثنائية قد يلجا وفي ال :عند طرح شركات جديدة

% 100مدير الصندوق لالحتفاظ بأصوله على شكل نقد بنسبة 

بشكل مؤقت ملواجهة التقلبات و االنخفاضات الحادة في سوق 

االسهم مع مراعاة اقص ى حماية ممكنة لحملة وحدات 

 الصندوق.

 أعلى أدنى         فئآت األصول                               

 %50 %0 أدوات أسواق النقد وصناديق املرابحة       

)السوق الرئيس و السوق طرح أولي عام 

                 الثاني(             

0% 100% 

 
 
في سوق األسهم األسهم املدرجة حديثا

) حتى ثالث  الرئيس والسوق الثاني

 سنوات(

0% 100% 

 %15 %0 )حتى ثالث سنوات( حقوق األولوية

 %25 %0 صناديق استثمارية 

 %25 %0 صناديق مؤشرات متداولة

% من صافي 100يسعى الصندوق لتحقيق أهدافه باستثمار حتى 

أصوله في األسهم العادية خالل فترة الطرح األولي العام وفي أسهم 

الشركات املدرجة الجديدة التي لم يمض ثالث سنوات على إدراجها 

وقد  .أو سوق األسهم الثانية(تداول )في سوق األسهم السعودية 

يقوم مدیر الصندوق، وذلك ألغراض إدارة السیولة، إلى استثمار 

الفائض النقدي و/او االحتفاظ بجزء منه في أدوات أسواق النقد 
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الجهات املصدرة ألدوات أسواق النقد بناء على التصنیف 

الصندوق  االئتماني املعتمد لدى الشركة حيث سوف يقوم مدير 

بتصنيفها داخليا بناء  على املركز املالي والتدفقات النقدية من 

العمليات واالدارة، مدارة من قبل مدیر الصندوق نفسه و/أو 

خرين. و/أو استثمار السیولة بشكل غير مباشر من 
ّ
مدراء صناديق ا

 
 
 عاما

 
خالل صنادیق املرابحة املطروحة بالريال السعودي طرحا

یئة السوق املالية سواء كانت مدارة من قبل مدیر واملرخصة من ه

(، على أال تتجاوز %50الصندوق نفسه و/أو مدیر آخر بنسبة )

  % لدى جهة واحدة.25مانسبته 

يقوم مدير الصندوق بإدارة عمليات الصندوق في حدود  (3)

النسب املئوية املبينة أعاله لتوزيع أصول الصندوق على 

حقق أفضل النتائج. حيث يوظف االستثمارات املستهدفة بما ي

مدير الصندوق قدراته البحثية والتحليلية املتخصصة للوصول 

إلى الفرص االستثمارية الواعدة في األسواق األولية والثانوية التي 

 تحقق أهداف الصندوق 

لن يستثمر الصندوق في أوراق مالية غير التي تم ذكرها  (4)

 .(2.9)بالفقره

مار التي  تنص عليها الئحة يلتزم الصندوق بقيود االستث (5)

صناديق االستثمار واللوائح الصادرة عن هيئة السوق املالية وفق 

 الضوابط الشرعية.

مراعاة توفر السيولة الكافية ملواجهة متطلبات  (6)

االستردادات املحتملة. هذا و لن يلجأ الصندوق لطلب التمويل 

دارة عن طريق االقتراض اال عند الضرورة، وبعد موافقة مجلس إ

الصندوق، على أن ال يتجاوز حجم االقتراض، إن ُوجد، نسبة 

% من صافي قيمة أصول الصندوق. ويتم تمويل الصندوق بما 10

 يتوافق مع الضوابط الشرعية.

يستثمر الصندوق في سوق األسهم السعودي وأدوات  (7)

 أسواق النقد في اململكة العربية السعودية.

من  (%10) يزيد عن يجوز ملدير الصندوق استثمار ما ال  (8)

 
 
أصوله في صناديق مماثلة و املطروحة بالريال السعودي طرحا

 و املرخصة من هیئة السوق املالية سواء كانت مدارة من 
 
عاما

قبل مدیر الصندوق نفسه أو مدیر آخر، بما يتوافق مع الضوابط 

الشرعية بهدف تحقيق عائد إضافي على أال تزيد نسبة تملك 

من صافي قيمة أصول الصندوق الذي تم تملك  (%10)الصندوق 

 على األداء، وحجم 
 
وحداته. ويتم إختيار تلك الصناديق بنا

 الصندوق واملصاريف.

مع مراعاة الضوابط الشرعية في كافة عمليات الصندوق،  (9)

 لن يتم االستثمار بمشتقات األوراق املالية.

واملصدرة من جهات سعودية بعملة الريال السعودي، ويتم اختيار 

لتصنیف تلك الجهات املصدرة ألدوات أسواق النقد بناء على ا

االئتماني املعتمد لدى الشركة حيث سوف يقوم مدير الصندوق 

بتصنيفها داخليا بناء  على املركز املالي والتدفقات النقدية من 

العمليات واالدارة، مدارة من قبل مدیر الصندوق نفسه و/أو 

خرين. و/أو استثمار السیولة بشكل غير مباشر من 
ّ
مدراء صناديق ا

 خالل صنادیق املراب
 
 عاما

 
حة املطروحة بالريال السعودي طرحا

واملرخصة من هیئة السوق املالية سواء كانت مدارة من قبل مدیر 

(، على أال تتجاوز %50الصندوق نفسه و/أو مدیر آخر بنسبة )

  % لدى جهة واحدة.25مانسبته 

يقوم مدير الصندوق بإدارة عمليات الصندوق في حدود  (3)

ه لتوزيع أصول الصندوق على النسب املئوية املبينة أعال 

االستثمارات املستهدفة بما يحقق أفضل النتائج. حيث يوظف 

مدير الصندوق قدراته البحثية والتحليلية املتخصصة للوصول 

إلى الفرص االستثمارية الواعدة في األسواق األولية والثانوية التي 

 تحقق أهداف الصندوق 

لتي تم ذكرها لن يستثمر الصندوق في أوراق مالية غير ا (4)

 .(2.9)بالفقره

يلتزم الصندوق بقيود االستثمار التي  تنص عليها الئحة  (5)

صناديق االستثمار واللوائح الصادرة عن هيئة السوق املالية 

 وفق الضوابط الشرعية.

مراعاة توفر السيولة الكافية ملواجهة متطلبات  (6)

 االستردادات املحتملة. هذا و لن يلجأ الصندوق لطلب التمويل

عن طريق االقتراض اال عند الضرورة، وبعد موافقة مجلس 

إدارة الصندوق، على أن ال يتجاوز حجم االقتراض، إن ُوجد، 

% من صافي قيمة أصول الصندوق. ويتم تمويل 10نسبة 

 الصندوق بما يتوافق مع الضوابط الشرعية.

يستثمر الصندوق في سوق األسهم السعودي وأدوات  (7)

 لكة العربية السعودية.أسواق النقد في املم

( من %25يجوز ملدير الصندوق استثمار ما ال يزيد عن ) (8)

 
 
أصوله في صناديق مماثلة و املطروحة بالريال السعودي طرحا

 و املرخصة من هیئة السوق املالية سواء كانت مدارة من 
 
عاما

قبل مدیر الصندوق نفسه أو مدیر آخر، بما يتوافق مع 

حقيق عائد إضافي على أال تزيد نسبة الضوابط الشرعية بهدف ت

من صافي قيمة أصول الصندوق الذي  (%10)تملك الصندوق 

 على األداء، 
 
تم تملك وحداته. ويتم إختيار تلك الصناديق بنا

 وحجم الصندوق واملصاريف.

مع مراعاة الضوابط الشرعية في كافة عمليات الصندوق،  (9)

 املالية.لن يتم االستثمار بمشتقات األوراق 

 م تم تعديل أيام التعامل بناء على خطابنا املرسل في ذلك التاريخ على النحو التالي:19/02/2017بتاريخ  -

 أيام التعامل املقترحة أيام التعامل الحالية

 يومي األثنين واألربعاء من كل أسبوع يوم األثنين من كل أسبوع
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للطروحات األولية، كما تم تعديل إجراءات لصندوق فالكم أهداف واستراتيجية االستثمار م تم تعديل 22/11/2017بتاريخ  -

 على النحو التالي: االشتراك واالسترداد وتقويم أصول الصندوق 

 أهداف واستراتيجية االستثمار املقترحة أهداف واستراتيجية االستثمار الحالية

 أهداف الصندوق 

املال على املدى الطويل وذلك من يهدف الصندوق إلى تنمية رأس 

خالل االستثمار بشكل رئيس في أسهم الشركات العامة خالل فترة 

الطرح األولي العام ألسهمها، و/أو في أسهم الشركات الجديدة 

املدرجة التي لم يمض ثالث سنوات على إدراجها في سوق األسهم 

وق نمو(. ولن يقوم مدير الصند-)الرئيسية واملوازية السعودي

بتوزيع أية أرباح على املشتركين حيث سيتم إعادة أستثمار األرباح 

كما يهدف الصندوق إلى تحقيق أداء يفوق  املوزعة في الصندوق.

معدل أداء املؤشر اإلسترشادي للصندوق مؤشر) فالكم 

للطروحات األولية(. والذي سيتم اإلعالن عن أدائه عن طريق 

 موقع مدير الصندوق.

 ق أهداف الصندو 

يهدف الصندوق إلى تنمية رأس املال على املدى الطويل وذلك من 

خالل االستثمار بشكل رئيس في أسهم الشركات العامة خالل فترة 

الطرح األولي العام ألسهمها، و/أو في أسهم الشركات الجديدة 

سنوات على إدراجها في سوق خمس  ثالثاملدرجة التي لم يمض 

نمو( ولن يقوم مدير -ملوازية)الرئيسية وا األسهم السعودي

الصندوق بتوزيع أية أرباح على املشتركين حيث سيتم إعادة 

كما يهدف الصندوق إلى  أستثمار األرباح املوزعة في الصندوق.

تحقيق أداء يفوق معدل أداء املؤشر اإلسترشادي للصندوق 

مؤشر) فالكم للطروحات األولية(. والذي سيتم اإلعالن عن أدائه 

 موقع مدير الصندوق. عن طريق

 استراتيجية االستثمار

 وتتلخص استراتيجية إدارة استثمارات الصندوق فيما يلي:

( االستثمار بشكل أساس ي في أسهم الشركات املدرجة خالل فترة 1)

الطروحات األولية، وأسهم الشركات التي لم يمض ي على إدراجها 

نمو ، -ثالث سنوات في سوق األسهم السعودية الرئيسية أواملوازية

خالل الثالث  وأسهم حقوق األولویة للشركات السعودیة املساهمة

ا في سوق األسهم السعودية الرئيسية سنوات األولى من إدراجه

 نمو.-أواملوازية

 

 

 

 

( يتبع الصندوق االستراتيجية التالية في توزيع أصوله موضحة 2)

كنسب مئوية الى صافي قيمة أصول الصندوق حيث يتم تحديث 

مجال االستثمار بشكل ربع سنوي على األقل و/أو عند طرح 

يلجا مدير الصندوق وفي الظروف االستثنائية قد  :شركات جديدة

% بشكل مؤقت 100لالحتفاظ بأصوله على شكل نقد بنسبة 

ملواجهة التقلبات و االنخفاضات الحادة في سوق االسهم مع 

 مراعاة اقص ى حماية ممكنة لحملة وحدات الصندوق.

 أعلى أدنى فئآت األصول 

أدوات أسواق النقد وصناديق 

 املرابحة

0% 50% 

الرئيسية طرح أولي عام )السوق 

 نمو(-واملوازية

0% 100% 

 في سوق األسهم 
 
األسهم املدرجة حديثا

نمو ) حتى ثالث -الرئيسية واملوازية

 سنوات(

0% 100% 

 %15 %0 )حتى ثالث سنوات( حقوق األولوية

 استراتيجية االستثمار

 وتتلخص استراتيجية إدارة استثمارات الصندوق فيما يلي:

( االستثمار بشكل أساس ي في أسهم الشركات املدرجة خالل فترة 1)

ض ي على إدراجها الطروحات األولية، وأسهم الشركات التي لم يم

سنوات في سوق األسهم السعودية الرئيسية خمس  ثالث

وأسهم حقوق األولویة للشركات السعودیة نمو ، -أواملوازية

خالل الثالث سنوات األولى من إدراجها في سوق األسهم  املساهمة

واألسهم الجديدة الناتجة عن  نمو.-السعودية الرئيسية أواملوازية

 في سوق األسهم السعودية زيادة رأس مال الشركا
 
ت املدرجة سابقا

نمو ، عن طرق طرح أسهم حقوق أولوية.  –الرئيسية أو املوازية 

حيث يجوز للصندوق االكتتاب باألسهم املتبقية في فترة بيع 

 األسهم غير املكتتب بها ، واالحتفاظ بها أو بيعها وقت تداولها.

وزيع أصوله موضحة ( يتبع الصندوق االستراتيجية التالية في ت2)

كنسب مئوية الى صافي قيمة أصول الصندوق حيث يتم تحديث 

مجال االستثمار بشكل ربع سنوي على األقل و/أو عند طرح 

وفي الظروف االستثنائية قد يلجا مدير الصندوق  :شركات جديدة

% بشكل مؤقت 100لالحتفاظ بأصوله على شكل نقد بنسبة 

ملواجهة التقلبات و االنخفاضات الحادة في سوق االسهم مع 

 مراعاة اقص ى حماية ممكنة لحملة وحدات الصندوق.

 أعلى أدنى فئآت األصول 

أدوات أسواق النقد وصناديق 

 املرابحة

0% 100% 

طرح أولي عام )السوق الرئيسية 

 نمو(-واملوازية

0% 100% 

 في سوق األسهم 
 
األسهم املدرجة حديثا

 ثالثنمو، ) حتى -الرئيسية واملوازية

 سنوات(خمس 

0% 100% 
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 %25 %0 صناديق استثمارية

 %25 %0 صناديق مؤشرات متداولة

 

 

% من صافي 100يسعى الصندوق لتحقيق أهدافه باستثمار حتى 

أصوله في األسهم العادية خالل فترة الطرح األولي العام وفي أسهم 

الشركات املدرجة الجديدة التي لم يمض ثالث سنوات على 

وقد  نمو( .-إدراجها في سوق األسهم السعودية )الرئيسية أو املوازية

يقوم مدیر الصندوق، وذلك ألغراض إدارة السیولة، إلى استثمار 

لنقدي و/او االحتفاظ بجزء منه في أدوات أسواق النقد الفائض ا

بعملة الريال السعودي، ويتم اختيار ية واملصدرة من جهات سعود

تلك الجهات املصدرة ألدوات أسواق النقد بناء على التصنیف 

االئتماني املعتمد لدى الشركة حيث سوف يقوم مدير الصندوق 

ي والتدفقات النقدية من بتصنيفها داخليا بناء  على املركز املال

العمليات واالدارة، مدارة من قبل مدیر الصندوق نفسه و/أو 

خرين. و/أو استثمار السیولة بشكل غير مباشر من 
ّ
مدراء صناديق ا

 
 
 عاما

 
خالل صنادیق املرابحة املطروحة بالريال السعودي طرحا

واملرخصة من هیئة السوق املالية سواء كانت مدارة من قبل مدیر 

(، على أال تتجاوز %50لصندوق نفسه و/أو مدیر آخر بنسبة )ا

 % لدى جهة واحدة.25مانسبته 

 

 )حتى ثالث سنوات( حقوق األولوية

األسهم الجديدة الناتجة عن زيادة 

 عن 
 
رأس مال الشركات املدرجة سابقا

 أسهم حقوق أولوية .طريق طرح 

0% 15% 

 %25 %0 صناديق استثمارية

 %25 %0 صناديق مؤشرات متداولة

 %25 %0 الصناديق العقارية املتداولة

 

% من صافي 100يسعى الصندوق لتحقيق أهدافه باستثمار حتى 

أصوله في األسهم العادية خالل فترة الطرح األولي العام وفي أسهم 

سنوات على خمس  ثالثالشركات املدرجة الجديدة التي لم يمض 

وقد  نمو(.-إدراجها في سوق األسهم السعودية )الرئيسية أو املوازية

ألغراض إدارة السیولة، إلى استثمار  يقوم مدیر الصندوق، وذلك

الفائض النقدي و/او االحتفاظ بجزء منه في أدوات أسواق النقد 

بعملة الريال السعودي، ويتم اختيار ية واملصدرة من جهات سعود

تلك الجهات املصدرة ألدوات أسواق النقد بناء على التصنیف 

ندوق االئتماني املعتمد لدى الشركة حيث سوف يقوم مدير الص

بتصنيفها داخليا بناء  على املركز املالي والتدفقات النقدية من 

العمليات واالدارة، مدارة من قبل مدیر الصندوق نفسه و/أو 

خرين. و/أو استثمار السیولة بشكل غير مباشر من 
ّ
مدراء صناديق ا

 
 
 عاما

 
خالل صنادیق املرابحة املطروحة بالريال السعودي طرحا

السوق املالية سواء كانت مدارة من قبل مدیر واملرخصة من هیئة 

جاوز (، على أال تت%50الصندوق نفسه و/أو مدیر آخر بنسبة )

 % لدى جهة واحدة.25مانسبته 

 اجراءات االشتراك واالسترداد املقترحة اجراءات االشتراك واالسترداد الحالية 

 اجراءات االشتراك: 

يتم عرض وحدات الصندوق بعملة الريال السعودي فقط خالل 

ريال سعودي للوحدة. وبعد ذلك،  1,000فترة الطرح األولي بسعر 

في أي يوم اشتراك بسعر صافي قيمة األصول للوحدة بعد التقويم. 

وعلى املشاركين الراغبين في شراء وحدات في الصندوق  تعبئة 

 طلب االشتراك وتوقيعه وتسليمه أل 
 
ي من فروع فالكم، مصحوبا

بمبلغ االشتراك أو بايداعه في الحساب املخصص لذلك قبل اليوم 

املحدد الغالق فترة الطرح األولي. وبعد ذلك يمكن االشتراك في كل 

يوم عمل في موعد أقصاه يوم العمل الذي يسبق مباشرة يوم 

 التقويم. ويتم االشتراك بسعر التقويم املحسوب في يوم االثنين

من كل أسبوع. في حالة استالم طلب االشتراك أو  ويوم األربعاء

مبلغ االشتراك بعد التاريخ املحدد تتم اجراءاته )مالم يقرر مدير 

 الصندوق غير ذلك(على أساس التقويم التالي.

 

طلب االشتراك الذي تم استالمه واستيفاء شروطه يعتبر غير قابل 

استالم طلب االشتراك لاللغاء. ومع ذلك، وبصرف النظر عن 

 اجراءات االشتراك:

يتم عرض وحدات الصندوق بعملة الريال السعودي فقط خالل 

ريال سعودي للوحدة. وبعد ذلك،  1,000فترة الطرح األولي بسعر 

في أي يوم اشتراك بسعر صافي قيمة األصول للوحدة بعد التقويم. 

املشاركين الراغبين في شراء وحدات في الصندوق  تعبئة وعلى 

 
 
طلب االشتراك وتوقيعه وتسليمه ألي من فروع فالكم، مصحوبا

بمبلغ االشتراك أو بايداعه في الحساب املخصص لذلك قبل اليوم 

املحدد الغالق فترة الطرح األولي. وبعد ذلك يمكن االشتراك في كل 

وم العمل الذي يسبق مباشرة ينهاية يوم عمل في موعد أقصاه 

. ويتم االشتراك بسعر التقويم املحسوب في التعامل التقويميوم 

. في حالة " أيام التعامل "من كل أسبوع  ويوم األربعاءيوم االثنين 

استالم طلب االشتراك أو مبلغ االشتراك بعد التاريخ املحدد، تتم 

 التقويمساس اجراءاته )مالم يقرر مدير الصندوق غير ذلك(على أ

 التالي.يوم التعامل 

طلب االشتراك الذي تم استالمه واستيفاء شروطه يعتبر غير قابل 

لاللغاء. ومع ذلك، وبصرف النظر عن استالم طلب االشتراك 
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املوقع أو أي متطلبات أخرى فان مدير الصندوق يحتفظ بالحق في 

رفض أي طلب اشتراك أونماذج اضافية دونا بداء أي أسباب. وفي 

هذه الحالة فان مدير الصندوق سوف يقوم بإعادة املبالغ التي 

 دفعها املشارك دون خصم أو إضافة خالل وقت مناسب.

 

حق في تمديد فترة الطرح األولي لوحدات ملدير الصندوق ال

الصندوق ملدة شهر إضافي، بعد الحصول على موافقة هيئة 

السوق املالية. ويتم إبالغ املشاركين الذين تم قبول مشاركاتهم قبل 

 تمديد فترة الطرح بتاريخ اإلغالق الجديد.

في حالة الحواالت املصرفية فان قبول االشتراك وبدء االستثمار في 

صندوق سوف يتم تنفيذه فقط عند استالم إشعار بتسوية ال

املقاصة أو الحوالة بسعر التقويم التالي. في حالة الدفع بعملة 

أخرى خالف عملة الصندوق )الريال السعودي(، فان قيمة 

 ألسعار الصرف 
 
االشتراك يتم تحويلها الى عملة الصندوق وفقا

 فان االشتراك سوف السائدة و السارية في وقت التحويل ومن ثم  

 على أساس قيمة الوحدة في تاريخ التقويم التالي.
 
 يكون نافذا

 

ريال سعودي لألفراد و  000,10الحد األدنى للمشاركة هو 

ريال سعودي للمؤسسات والحد األدنى لالشتراك  000,100

ريال سعودي لكافة املشاركين. و رأس املال   000,5االضافي هو 

حتفاظ به في الصندوق لكل مشارك هو األدنى املسموح باال 

ريال سعودي  000,100ريال سعودي لألفراد و 000,10

للمؤسسات. ويجوز ملدير الصندوق بعد الحصول على موافقة 

الهيئة تعديل الحد األدنى للمشاركة أو االشتراك اإلضافي أو رأس 

 املال األدنى للصندوق أو للمشاركين من األفراد أواملؤسسات.

ة تعليق تقويم وحدات الصندوق، فاّن طلب االشتراك في في حال

وحدات الصندوق الذي يتم تقديمه في تاريخ التعليق أو بعده 

سوف يتم تنفيذه في تاريخ التقويم التالي عندما يتم إنهاء تعليق 

 التقويم.

 إجراءات االسترداد: 

 يقوم املشارك بتعبئة نموذج طلب االسترداد وتوقيعه وتسليمه ملدير 

الصندوق من خالل مكاتبه في كل يوم عمل. وتتم معالجة طلبات 

االسترداد في يوم التقويم التالي الستالم طلبات االسترداد. ويجوز 

 
َ
 منها وفقا

 
للمستثمرين استرداد كل الوحدات العائدة لهم أو جزءا

 لشروط وأحكام الصندوق. 

ى املطلوب وفي هذه الحالة يجب على املشارك االحتفاظ بالحد األدن

 للمشاركة املذكور أعاله.

في حالة استرداد املستثمر الستثماراته في الصندوق بنسبٍة قد 

تؤدي إلى انخفاض قيمة مشاركته عن الحد األدنى املطلوب 

للمشاركة يتم رد كامل حصته االستثمارية، وفق ما يقرره مدير 

 الصندوق.

املوقع أو أي متطلبات أخرى فان مدير الصندوق يحتفظ بالحق في 

رفض أي طلب اشتراك أونماذج اضافية دون ابداء أي أسباب. 

في هذه الحالة فان مدير الصندوق سوف يقوم بإعادة املبالغ التي و

 دفعها املشارك دون خصم أو إضافة خالل وقت مناسب.

 

ملدير الصندوق الحق في تمديد فترة الطرح األولي لوحدات 

الصندوق ملدة شهر إضافي، بعد الحصول على موافقة هيئة 

قبول مشاركاتهم قبل  السوق املالية. ويتم إبالغ املشاركين الذين تم

 تمديد فترة الطرح بتاريخ اإلغالق الجديد.

في حالة الحواالت املصرفية فان قبول االشتراك وبدء االستثمار في 

الصندوق سوف يتم تنفيذه فقط عند استالم إشعار بتسوية 

املقاصة أو الحوالة بسعر التقويم التالي. في حالة الدفع بعملة 

أخرى خالف عملة الصندوق )الريال السعودي(، فان قيمة 

 ألسعار الصرف االشتراك يتم تحويلها الى عملة الص
 
ندوق وفقا

السائدة و السارية في وقت التحويل ومن ثم  فان االشتراك سوف 

 على أساس قيمة الوحدة في يوم 
 
التعامل  التقويميكون نافذا

 التالي.

ريال سعودي لألفراد و  000,10الحد األدنى للمشاركة هو 

ريال سعودي للمؤسسات والحد األدنى لالشتراك  000,100

ريال سعودي لكافة املشاركين. و رأس املال   000,5هو  االضافي

األدنى املسموح باالحتفاظ به في الصندوق لكل مشارك هو 

ريال سعودي  000,100ريال سعودي لألفراد و 000,10

للمؤسسات. ويجوز ملدير الصندوق بعد الحصول على موافقة 

و رأس الهيئة تعديل الحد األدنى للمشاركة أو االشتراك اإلضافي أ

 املال األدنى للصندوق أو للمشاركين من األفراد أواملؤسسات.

في حالة تعليق تقويم وحدات الصندوق، فاّن طلب االشتراك في 

وحدات الصندوق الذي يتم تقديمه في تاريخ التعليق أو بعده 

التالي عندما يتم يوم التعامل  تاريخ التقويمسوف يتم تنفيذه في 

 إنهاء تعليق التقويم.

 إجراءات االسترداد:

يقوم املشارك بتعبئة نموذج طلب االسترداد وتوقيعه وتسليمه 

ملدير الصندوق من خالل مكاتبه في كل يوم عمل. وتتم معالجة 

التالي الستالم طلبات التعامل  التقويمطلبات االسترداد في يوم 

االسترداد. ويجوز للمستثمرين استرداد كل الوحدات العائدة لهم 

 لشروطأو جزء
َ
 منها وفقا

 
 وأحكام الصندوق.  ا

يجب على املشارك االحتفاظ بالحد األدنى  وفي هذه الحالة

 املطلوب للمشاركة املذكور أعاله.

في حالة استرداد املستثمر الستثماراته في الصندوق بنسبٍة قد 

تؤدي إلى انخفاض قيمة مشاركته عن الحد األدنى املطلوب 

حصته االستثمارية، وفق ما يقرره مدير للمشاركة يتم رد كامل 

 الصندوق.
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سترداد يجوز ملدير الصندوق  تأجيل عمليات التقويم أواال 

 واالشتراك في الحاالت التالية:

% أو 10( إذا بلغ إجمالي مبالغ طلبات االسترداد املقدمة نسبة 1)

أكثر من صافي قيمة أصول الصندوق في أي يوم تقويم. وفي هذه 

الحالة يتم تأجيل طلبات االسترداد التي تتجاوز تلك النسبة الى 

ولتها بالنسبة يوم التقويم التالي، ويقوم مدير الصندوق بجد

 والتناسب ثم يقوم بتنفيذها بعد ذلك.

( إذا تم تعليق التعامل في السوق الرئيسة التي يتم فيها التعامل 2)

 في األوراق املالية أو األصول األخرى التي يملكها الصندوق.

( إذا تأخر إدراج األسهم التي يستثمر فيها الصندوق بشكل قد 3)

 الصندوق.يؤثر على عملية تقويم وحدات 

( في حال حدوث صعوبات في السوق الرئيسة التي يتعامل فيها 4)

 
 
الصندوق بحيث يصبح استرداد أو تقويم وحدات الصندوق أمرا

.
 
 أو غير ممكنا

 
 غير عادال

( في حالة تأخير عملية تقويم صافي أصول الصندوق ألٍي من 5)

 ( "تقويم أصول الصندوق"23االسباب املذكورة ضمن الفقرة )

 أدناه.

 طلبات االسترداد أو االشتراك 
 
في حالة تعليق تقويم الصندوق، فانا

التي يتم تقديمها في تاريخ التعليق أو بعده، سوف يتم تنفيذها في 

تاريخ التقويم التالي عندما يتم إنهاء تعليق التقويم. يتم تنفيذ 

طلبات االسترداد في غضون يومي عمل من تاريخ التقويم. والحد 

ريال سعودي لكافة 000,5نى للمبلغ املسموح باسترداده هو األد

 املشاركين.

يجوز ملدير الصندوق  تأجيل عمليات االسترداد واالشتراك في 

 الحاالت التالية:

% أو 10( إذا بلغ إجمالي مبالغ طلبات االسترداد املقدمة نسبة 1)

. وفي تعامل تقويمأكثر من صافي قيمة أصول الصندوق في أي يوم 

ل طلبات االسترداد التي تتجاوز تلك النسبة هذه الحالة يتم تأجي

التالي، ويقوم مدير الصندوق بجدولتها التعامل  التقويمالى يوم 

 بالنسبة والتناسب ثم يقوم بتنفيذها بعد ذلك.

( إذا تم تعليق التعامل في السوق الرئيسة التي يتم فيها التعامل 2)

 الصندوق.في األوراق املالية أو األصول األخرى التي يملكها 

( إذا تأخر إدراج األسهم التي يستثمر فيها الصندوق بشكل قد 3)

 يؤثر على عملية تقويم وحدات الصندوق.

( في حال حدوث صعوبات في السوق الرئيسة التي يتعامل فيها 4)

 
 
الصندوق بحيث يصبح استرداد أو تقويم وحدات الصندوق أمرا

.
 
 أو غير ممكنا

 
 غير عادال

خير عملية تقويم صافي أصول الصندوق ألٍي من ( في حالة تأ5)

( "تقويم أصول الصندوق" 23االسباب املذكورة ضمن الفقرة )

 أدناه.

 طلبات االسترداد أو االشتراك 
 
في حالة تعليق تقويم الصندوق، فانا

التي يتم تقديمها في تاريخ التعليق أو بعده، سوف يتم تنفيذها في 

عندما يتم إنهاء تعليق التقويم. يتم  التاليالتعامل  التقويمتاريخ 

 التقويمتنفيذ طلبات االسترداد في غضون يومي عمل من تاريخ 

ريال 000,5. والحد األدنى للمبلغ املسموح باسترداده هو التعامل

 سعودي لكافة املشاركين.

 تقويم أصول الصندوق املقترح تقويم أصول الصندوق الحالي

  يتم تحديد قيمة صافي األصول 
َ
للصندوق بواسطة اإلداري وفقا

 لألسس التالية:

 يتم تقويم استثمارات الصندوق كما يلي: .1

األوراق املالية املدرجة أو االستثمارات األخرى للصندوق يتم (أ

 تقويمها بسعر اقفالها.

األوراق املالية غير املدرجة واالستثمارات األخرى للصندوق يتم (ب

ويم. وألغراض إجراء التقويم تقويمها بقيمتها الدفترية عند التق

ل للحصول على أي تقويم مستقل،  فان مدير الصندوق مخو 

وذلك على حساب الصندوق. وكجزء من التدقيق السنوي 

للصندوق، فان تقويم األوراق املالية غير املدرجة يتم تدقيقه 

 بواسطة مراجع حسابات الصندوق.

يتم تقويم العمليات قصيرة األجل التي قد يقوم بها الصندوق   (ج

 بقيمتها كما في تاريخ التقويم.

خصم كافة الديون وااللتزامات املستحقة من إجمالي قيمة .2

 استثمارات الصندوق والتي تتضمن :

رسوم إدارة املحفظة ورسوم الخدمات املهنية األخرى املقدمة (أ

 للصندوق.

رة واألتعاب القانونية.مصاريف تغطية أتعاب (ب  التدقيق املقد 

 
َ
يتم تحديد قيمة صافي األصول للصندوق بواسطة اإلداري وفقا

 لألسس التالية:

 يتم تقويم استثمارات الصندوق كما يلي:.1

األوراق املالية املدرجة أو االستثمارات األخرى للصندوق يتم (أ

 تقويمها بسعر اقفالها.

رجة واالستثمارات األخرى للصندوق يتم األوراق املالية غير املد(ب

تقويمها بقيمتها الدفترية عند التقويم. وألغراض إجراء التقويم 

ل للحصول على أي تقويم مستقل،  فان مدير الصندوق مخو 

وذلك على حساب الصندوق. وكجزء من التدقيق السنوي 

للصندوق، فان تقويم األوراق املالية غير املدرجة يتم تدقيقه 

 طة مراجع حسابات الصندوق.بواس

يتم تقويم العمليات قصيرة األجل التي قد يقوم بها الصندوق  (ح

 بقيمتها كما في تاريخ التقويم.

خصم كافة الديون وااللتزامات املستحقة من إجمالي قيمة .2

 استثمارات الصندوق والتي تتضمن :

رسوم إدارة املحفظة ورسوم الخدمات املهنية األخرى املقدمة (أ

 للصندوق.

رة واألتعاب القانونية.(ب  مصاريف تغطية أتعاب التدقيق املقد 
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ج(  إجمالي أتعاب عمليات االكتتاب أو أي عمليات أخرى 

 للصندوق.

هـ( االحتياطيات املعتمدة من مجلس إدارة الصندوق لتغطية 

 املتطلبات النظامية أو أي رسوم و مصاريف محتملة.

 و(   أي مصاريف يجوز أن يتحملها الصندوق.

أخرى للصندوق مهما كانت طبيعتها بما في ذلك ز(   أي التزامات 

 لتقدير مدير 
َ
االلتزامات املحتملة )إن وجدت( يتم تقويمها وفقا

 الصندوق من وقت آلخر ولكل حالة على حدة.

 ع(   أي مصاريف قضائية قد تترتب على الصندوق.

 
َ
يتم تقويم قيمة صافي األصول للوحدة بواسطة اإلداري وفقا

 ية املقبولة واملتعارف عليها، باستخدام املعادلة:للمعايير املحاسب

 الدخل املستحق للصندوق 
َ
إجمالي قيمة األصول متضمنة

 على إجمالي عدد وحدات 
َ
 منه إجمالي االلتزامات مقسوما

َ
مخصوما

الصندوق القائمة في وقت التقويم. يتم التعبير عن قيمة صافي 

السعودي،  أصول الصندوق وكذلك قيمة وحداته بعملة الريال

وأي عناصر أخرى معبر عنها بعمالت أخرى غير الريال السعودي 

 يتم تحويلها على أساس سعر الصرف السائد في وقت التحويل.

يتم تقويم وحدات الصندوق وحساب صافي قيمة األصول في يوم 

)"يوم التقويم"( من كل أسبوع وتكون صافي  ويوم األربعاءاالثنين 

 من خالل مكاتب 
 
قيمة وحدة الصندوق متاحة للمستثمرين مجانا

 مدير الصندوق أو عبر النشر االلكتروني.

 

قد يقوم مدير الصندوق بتأخير عملية التقويم للصندوق بشكل 

مؤقت ال يتجاوز يومين من املوعد النهائي إلجراء التقويم، وذلك 

 وث واحد أو أكثر من األحداث التالية:عند حد

في حالة حدوث أي ظروف أو مالبسات تعتبر في رأي مدير  .1

 طارئة والتي نتيجة لها يكون تسييل أو تقويم 
 
الصندوق ظروفا

 استثمارات الصندوق غير مجدي.

في حالة حدوث انقطاع لوسائل االتصال العادية أو  .2

سعر وقيمة أي التقنيات املستخدمة عادة في حساب وتحديد 

 استثمار من استثمارات الصندوق.

عند إصدار قيود قد تؤثر على تحويل األموال أو عندما  .3

يصبح التعامل في الصفقات نيابة عن الصندوق غير عملي أو 

عندما ال يمكن تنفيذ عمليات شراء وبيع أو إيداع أو تسييل 

 استثمارات أو أصول الصندوق خالل السياق العادي لألعمال.

ندما يتم إغالق سوق يكون جزء كبير من استثمارات ع .4

 فيه بخالف العطالت العادية، أو اذا 
 
 أو متداوال

 
الصندوق مستثمرا

كانت التعامالت مقيدة أو معلقة بأي شكل يمكن أن يؤثر على 

 تقويم أصول الصندوق.

عند حدوث تعليق حسب ما هو موضح أعاله، يقوم مدير 

املالية في أسرع وقت ممكن  الصندوق بإخطار هيئة السوق 

 بالتعليق وأسبابه.

ج(  إجمالي أتعاب عمليات االكتتاب أو أي عمليات أخرى 

 للصندوق.

هـ( االحتياطيات املعتمدة من مجلس إدارة الصندوق لتغطية 

 املتطلبات النظامية أو أي رسوم و مصاريف محتملة.

 ا الصندوق.و(   أي مصاريف يجوز أن يتحمله

ز(   أي التزامات أخرى للصندوق مهما كانت طبيعتها بما في ذلك 

 لتقدير مدير 
َ
االلتزامات املحتملة )إن وجدت( يتم تقويمها وفقا

 الصندوق من وقت آلخر ولكل حالة على حدة.

 ع(   أي مصاريف قضائية قد تترتب على الصندوق.

 يتم تقويم قيمة صافي األصول للوحدة بواسطة اإل 
َ
داري وفقا

 للمعايير املحاسبية املقبولة واملتعارف عليها، باستخدام املعادلة:

 الدخل املستحق للصندوق 
َ
إجمالي قيمة األصول متضمنة

 على إجمالي عدد وحدات 
َ
 منه إجمالي االلتزامات مقسوما

َ
مخصوما

الصندوق القائمة في وقت التقويم. يتم التعبير عن قيمة صافي 

ذلك قيمة وحداته بعملة الريال السعودي، أصول الصندوق وك

وأي عناصر أخرى معبر عنها بعمالت أخرى غير الريال السعودي 

 يتم تحويلها على أساس سعر الصرف السائد في وقت التحويل.

في يوم  يتم تقويم وحدات الصندوق وحساب صافي قيمة األصول 

يومي  بشكل)"يوم التقويم"( من كل أسبوع  ويوم األربعاءاالثنين 

، وتكون صافي قيمة وحدة الصندوق متاحة "أيام التقويم" 

 من خالل مكاتب مدير الصندوق أو عبر النشر 
 
للمستثمرين مجانا

 )في" أيام اإلعالن" وهي أيام العمل التالية ليوم التعامل االلكتروني 

 اإلثنين واألربعاء ( من كل أسبوع .

التقويم للصندوق بشكل قد يقوم مدير الصندوق بتأخير عملية 

مؤقت ال يتجاوز يومين من املوعد النهائي إلجراء التقويم، وذلك 

 عند حدوث واحد أو أكثر من األحداث التالية:

في حالة حدوث أي ظروف أو مالبسات تعتبر في رأي مدير  .1

 طارئة والتي نتيجة لها يكون تسييل أو تقويم 
 
الصندوق ظروفا

 .استثمارات الصندوق غير مجدي

في حالة حدوث انقطاع لوسائل االتصال العادية أو  .2

التقنيات املستخدمة عادة في حساب وتحديد سعر وقيمة أي 

 استثمار من استثمارات الصندوق.

عند إصدار قيود قد تؤثر على تحويل األموال أو عندما  .3

يصبح التعامل في الصفقات نيابة عن الصندوق غير عملي أو 

عمليات شراء وبيع أو إيداع أو تسييل عندما ال يمكن تنفيذ 

 استثمارات أو أصول الصندوق خالل السياق العادي لألعمال.

عندما يتم إغالق سوق يكون جزء كبير من استثمارات  .4

 فيه بخالف العطالت العادية، أو اذا 
 
 أو متداوال

 
الصندوق مستثمرا

كانت التعامالت مقيدة أو معلقة بأي شكل يمكن أن يؤثر على 

 ويم أصول الصندوق.تق

عند حدوث تعليق حسب ما هو موضح أعاله، يقوم مدير 

الصندوق بإخطار هيئة السوق املالية في أسرع وقت ممكن 

 بالتعليق وأسبابه.
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 رسوم اإلسترداد املبكر

يتم استرداد الوحدات من الصندوق بسعر صافي قيمة األصول 

 للوحدة في تاريخ التقويم التالي وذلك كما يلي:

  عند االسترداد خالل ثالثة أشهر ميالدية من تاريخ االشتراك

 رسوم استرداد 
 
 لسعر التقويم التالي ناقصا

 
يتم االسترداد وفقا

 %.1بنسبة 

  طلبات االسترداد التي تتم بعد نهاية الثالث أشهر األولى من

 تاريخ االشتراك ال تخضع لرسوم استرداد.

كرسوم استرداد مبكر تعود املبالغ املستقطعة في وقت االسترداد 

 للصندوق. 

يجوز ملدير الصندوق إعفاء مالكي الوحدات من رسوم االسترداد 

املبكر أو تخفيضها وفق معايير واحدة يطبقها على جميع مالكي 

الوحدات الذين يطلبون إعفاءهم من تلك الرسوم. وتلك املعايير 

في  تتضمن بقاء مالك الوحدات لفترة ثالثة أشهر على األقل

 الصندوق.

 رسوم اإلسترداد املبكر

يتم استرداد الوحدات من الصندوق بسعر صافي قيمة األصول 

 التالي وذلك كما يلي:التعامل  التقويمللوحدة في تاريخ 

  عند االسترداد خالل ثالثة أشهر ميالدية من تاريخ االشتراك

 لسعر التقويم 
 
 التالي ناقصفي يوم التعامل يتم االسترداد وفقا

 
ا

 %.1رسوم استرداد بنسبة 

  طلبات االسترداد التي تتم بعد نهاية الثالث أشهر األولى من

 تاريخ االشتراك ال تخضع لرسوم استرداد.

املبالغ املستقطعة في وقت االسترداد كرسوم استرداد مبكر تعود 

 للصندوق.

يجوز ملدير الصندوق إعفاء مالكي الوحدات من رسوم االسترداد 

تخفيضها وفق معايير واحدة يطبقها على جميع مالكي املبكر أو 

الوحدات الذين يطلبون إعفاءهم من تلك الرسوم. وتلك املعايير 

تتضمن بقاء مالك الوحدات لفترة ثالثة أشهر على األقل في 

 الصندوق.

 

واالحكام حسب إشعارنا املرسل تم إضافة بيان يوضح تطبيق ضريبة القيمة املضافة على فقرة الرسوم واملصاريف في الشروط  -

 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  -

 خالف ذلك.

 .ة الصادرة من الهيئة العامة للزكاة والدخلسيتم تطبيق ضريبة القيمة املضافة حسب تعليمات الالئحة التنفيذي -

 

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

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

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

   أخرى  معلومات -6

 ملزيد من املعلومات يرجى الرجوع إلى شروط وأحكام الصندوق.

 

  أخرى  استثمارية صناديق في الصندوق  استثمار -7

 % .53.15م ما نسبته 2017في 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

 

 نسبة االستثمار الرسوم اإلدارية
 الصندوق االستثماري 

1.75% 5.84% MC IPO Fund 

0.30% 17.43% MC TF FUND  

0.50% 24.72% FALCOM SAR MURABAHA FUND 

0.25% 5.15% ITQAN FUND FOR MURABAHAT AND SUKUK Under Process 
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  أخرى  بيانات -9

  . الرجوع إلى شروط وأحكام الصندوق  يرجىللمزيد من املعلومات 

  الحفظ أمين(  د

  املالية للخدمات فالكم شركة:  ظفالح أمين اسم -1

 884. ب.ص

 11421 الرياض

 السعودية العربية اململكة

 8004298888 هاتف

 + 966( 11) 2032546 فاكس

www.Falcom.com.sa 

 

  الحفظ أمين ومسؤوليات اجباتو  -2

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

 فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ملحق بالقوائم املالية في نهاية التقرير

  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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