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   الصندوق  مدير)  ج

  

  املالية للخدمات فالكم شركة:  الصندوق  مدير اسم -1

  884. ب.ص

  11421 الرياض

 السعودية العربية اململكة
  8004298888 ھاتف

  + 966) 11( 2032546 فاكس

www.Falcom.com.sa 

  

 : بالباطن الصندوق  مدير معلومات -2

 ينطبق ال
 

رة خالل االستثمار ألنشطة مراجعة -3    الف

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

رة خالل االستثمار صندوق  أداء عن تقرير -4   الف

ي النص األول من عام  رشادي ( مؤشر فالكم للطروحات األولية ) , حيث امل يفوق أداء   م2017حقق صندوق فالكم للطروحات االولية  ؤشر االس
رشادي انخفض بمقدار 10.32انخفض الصندوق بواقع  ن أن املؤشر االس ي ح ى قلة %11.93  رة االث عشرة شهرا %.نظرًا إ االكتتابات األولية خالل ف

ي السوق املوازية , فقد تقلص املجال االستثماري للصندوق و خاصة مع خروج بعض الشر  ي عليه  ى ما  ي السوق الرئيسية خالفا ع كات من املاضية 
ي املقابل،  ي سجلت الشرك املجال االستثماري بسبب اكمالها ثالث سنوات منذ ادراجها.  ي السوق املوازية خالل النصف األول من العام الحا ات املدرجة 
ى أداء الصندوق. ي مما أثر سلبًا ع ي أسعارها عن الطرح األو  انخفاضًا 

 

  
  

رات أي تفاصيل -5 ى حدثت تغي رة خالل املعلومات ومذكرة أحكام و شروط ع   الف

رة حيث تضمنت النسخة املحدثة التعديالت التالية : قام مدير الصندوق بتحديث شروط وأحكام الصندوق    خالل الف
راتجية تعديل  - ي:إإس ى النحو التا  ستثمار الصندوق ع

راتيجية االستثمار الحالية رحة  أهداف واس راتيجية االستثمار املق   أهداف واس

 اية ي كما
  2017يونية 

ي التوزيع   الصندوق  إلستثمارات القطا

الكية الخدمات  % 2.23  اإلس
 الكمالية السلع تجزئة % 10.48
 الصحية الرعاية % 15.20

 النقل % 9.8

 صناديق استثمار أخرى  % 52.24

  أخرى  % 1.52
  نقد % 8.37
 املجموع 100%
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  أهداف الصندوق 
ى املدى الطويل وذلك من  ى تنمية رأس املال ع خالل دف الصندوق إ

ي  رة الطرح األو ي أسهم الشركات العامة خالل ف االستثمار بشكل رئيس 
ي أسهم الشركات الجديدة املدرجة ال لم يمض  العام ألسهمها، و/أو 
ي سوق األسهم السعودي. ولن يقوم مدير  ى إدراجها  ثالث سنوات ع
ن حيث سيتم إعادة أستثمار  رك ى املش  الصندوق بتوزيع أية أرباح ع

ي الصندوق. ى تحقيق أداء يفوق  األرباح املوزعة  دف الصندوق إ كما 
رشادي للصندوق مؤشر( فالكم للطروحات  معدل أداء املؤشر اإلس

  األولية). والذي سيتم اإلعالن عن أدائه عن طريق موقع مدير الصندوق.

  أهداف الصندوق
ى املدى الطويل وذلك ى تنمية رأس املال ع من خالل  دف الصندوق إ

ي  رة الطرح األو ي أسهم الشركات العامة خالل ف االستثمار بشكل رئيس 
ي أسهم الشركات الجديدة املدرجة ال لم يمض  العام ألسهمها، و/أو 

ي سوق األسهم السعودي ( ى إدراجها   -الرئيسية واملوازيةثالث سنوات ع
ى املنمو ن حيث ). ولن يقوم مدير الصندوق بتوزيع أية أرباح ع رك ش

ي الصندوق. دف الصندوق  سيتم إعادة أستثمار األرباح املوزعة  كما 
رشادي للصندوق مؤشر(  ى تحقيق أداء يفوق معدل أداء املؤشر اإلس إ

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

راتيجية االستثمار   اس
راتيجي ي:وتتلخص اس   ة إدارة استثمارات الصندوق فيما ي

رة  )1( ي أسهم الشركات املدرجة خالل ف االستثمار بشكل أساس 
ى إدراجها  الطروحات األولية، وأسهم الشركات ال لم يم ع

ي سوق األسهم السعودية،  وأسهم حقوق األولویة ثالث سنوات 
ى من  للشركات السعودیة املساهمة خالل الثالث سنوات األو

ي سوق األسهم السعودية.  إدراجها 
ي توزيع أصوله موضحة  )2( راتيجية التالية  يتبع الصندوق االس

ي قيمة أصول الصندوق حيث يتم تحديث  ى صا كنسب مئوية ا
ى األقل و/أو عند طرح  مجال االستثمار بشكل ربع سنوي ع

ي الظروف االستثنائية  :شركات جديدة قد يلجا مدير الصندوق و
ى شكل نقد بنسبة  % بشكل مؤقت 50لالحتفاظ بأصوله ع

ي سوق االسهم مع  ملواجهة التقلبات و االنخفاضات الحادة 
  مراعاة اق حماية ممكنة لحملة وحدات الصندوق.

ى  أدنى    فئآت األصول                                  أع

  %50  %0املرابحة    أدوات أسواق النقد وصناديق 

ي عام                                 %100  %0  طرح أو

األسهم املدرجة حديثًا ( ح ثالث
  سنوات)

0%  100%  

  %15  %0  (ح ثالث سنوات) حقوق األولوية

  %10  %0  صناديق استثمارية 

  

ى الصندوق لتحقيق أهدافه باستثمار ح  ي أصوله 100يس % من صا
ي أسهم الشركات ي  ي العام و رة الطرح األو األسهم العادية خالل ف

ي سوق األسهم  ى إدراجها  املدرجة الجديدة ال لم يمض ثالث سنوات ع
وقد يقوم مدیر الصندوق، وذلك ألغراض إدارة السیولة،  السعودية تداول.

ي أدوات أسواق  ى استثمار الفائض النقدي و/او االحتفاظ بجزء منه  إ
بعملة الريال السعودي، ويتم اختيار ية النقد واملصدرة من جهات سعود

ى التصنیف االئتماني  تلك الجهات املصدرة ألدوات أسواق النقد بناء ع
املعتمد لدى الشركة حيث سوف يقوم مدير الصندوق بتصنيفها داخليا 

ي والتدفقات النقدية من العمليات واالدارة، مد ى املركز املا ارة من بناًء ع

راتيجية االستثمار   اس
راتيجية إدارة استثمارات الصندوق  ي:وتتلخص اس   فيما ي

رة  )1( ي أسهم الشركات املدرجة خالل ف االستثمار بشكل أساس 
ى إدراجها الطروحات األولية، وأسهم الشركات ال لم يم ع

ي سوق األسهم السعودية   -الرئيسية أو واملوازيةثالث سنوات 
خالل وأسهم حقوق األولویة للشركات السعودیة املساهمة، نمو

ى م ي سوق األسهم السعودية الثالث سنوات األو ن إدراجها 
 .نمو -الرئيسية أو واملوازية

ي توزيع أصوله موضحة  )2( راتيجية التالية  يتبع الصندوق االس
ي قيمة أصول الصندوق حيث يتم تحديث ى صا كنسب مئوية ا

ى األقل و/أو عند طرح  مجال االستثمار بشكل ربع سنوي ع
ي الظروف االستثنائية  :شركات جديدة قد يلجا مدير و

ى شكل نقد بنسبة  % بشكل100الصندوق لالحتفاظ بأصوله ع
ي سوق االسهم  مؤقت ملواجهة التقلبات و االنخفاضات الحادة 

  مع مراعاة اق حماية ممكنة لحملة وحدات الصندوق.
ى  أدنى      فئآت األصول                                      أع

  %50  %0  أدوات أسواق النقد وصناديق املرابحة       

ي عام  (السوق الرئيسية و السوق طرح أو
                  مو)             ن -واملوازية

0%  100%  

ي سوق األسهم األسهم املدرجة حديثًا 
( ح ثالث مون -الرئيسية والسوق واملوازية

  سنوات)

0%  100%  

  %15  %0  ثالث سنوات)(ح  حقوق األولوية

  %25  %0  صناديق استثمارية 

  %25  %0  صناديق مؤشرات متداولة

ى الصندوق لتحقيق أهدافه باستثمار ح  ي أصوله 100يس % من صا
ي أسهم الشركات  ي العام و رة الطرح األو ي األسهم العادية خالل ف

ي سوق األسهم ى إدراجها  املدرجة الجديدة ال لم يمض ثالث سنوات ع
وقد يقوم مدیر  .نمو) -أو سوق األسهم واملوازيةالرئيسية (السعودية

ى استثمار الفائض النقدي الصن دوق، وذلك ألغراض إدارة السیولة، إ
ي أدوات أسواق النقد واملصدرة من جهات  و/او االحتفاظ بجزء منه 

سعودية بعملة الريال السعودي، ويتم اختيار تلك الجهات املصدرة 
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قبل مدیر الصندوق نفسه و/أو مدراء صناديق ّاخرين. و/أو استثمار
ر مباشر من خالل صنادیق املرابحة املطروحة بالريال  السیولة بشكل غ
السعودي طرحًا عامًا واملرخصة من هیئة السوق املالية سواء كانت مدارة 

ى أ%50من قبل مدیر الصندوق نفسه و/أو مدیر آخر بنسبة ( ال )، ع
  % لدى جهة واحدة.25تتجاوز مانسبته 

ي حدود النسب  )3( يقوم مدير الصندوق بإدارة عمليات الصندوق 
ى االستثمارات  املئوية املبينة أعاله لتوزيع أصول الصندوق ع
دفة بما يحقق أفضل النتائج. حيث يوظف مدير الصندوق  املس
ى الفرص  قدراته البحثية والتحليلية املتخصصة للوصول إ
ي األسواق األولية والثانوية ال تحقق  االستثمارية الواعدة 

 أهداف الصندوق 
ر ال تم ذكرها  )4( ي أوراق مالية غ لن يستثمر الصندوق 

 .(2.9)بالفقره
ا الئحة صناديق  )5( م الصندوق بقيود االستثمار ال  تنص عل يل

االستثمار واللوائح الصادرة عن هيئة السوق املالية وفق 
 بط الشرعية.الضوا

ردادات  )6( مراعاة توفر السيولة الكافية ملواجهة متطلبات االس
املحتملة. هذا و لن يلجأ الصندوق لطلب التمويل عن طريق 
راض اال عند الضرورة، وبعد موافقة مجلس إدارة  االق
راض، إن ُوجد، نسبة  ى أن ال يتجاوز حجم االق الصندوق، ع

ي قيمة أصول الصندوق. و 10 يتم تمويل الصندوق % من صا
 بما يتوافق مع الضوابط الشرعية.

ي سوق األسهم السعودي وأدوات أسواق  )7( يستثمر الصندوق 
ي اململكة العربية السعودية.  النقد 

من أصوله  (%10)يجوز ملدير الصندوق استثمار ما ال يزيد عن  )8(
ي صناديق مماثلة و املطروحة بالريال السعودي طرحًا عامًا و 
املرخصة من هیئة السوق املالية سواء كانت مدارة من قبل مدیر 
الصندوق نفسه أو مدیر آخر، بما يتوافق مع الضوابط الشرعية 
ى أال تزيد نسبة تملك الصندوق  ي ع دف تحقيق عائد إضا

ي قيمة أص (10%) ول الصندوق الذي تم تملك وحداته. من صا
ى األداء، وحجم الصندوق  ويتم إختيار تلك الصناديق بنًا ع

 واملصاريف.
 

ي كافة عمليات الصندوق، لن  )9( مع مراعاة الضوابط الشرعية 
  يتم االستثمار بمشتقات األوراق املالية.

ى التصنیف االئتماني املعتمد لدى الشركة  ألدوات أسواق النقد بناء ع
ي  حيث سوف يقوم ى املركز املا مدير الصندوق بتصنيفها داخليا بناًء ع

والتدفقات النقدية من العمليات واالدارة، مدارة من قبل مدیر الصندوق
ر مباشر نفسه و/أو مدراء صناديق ّاخرين. و/أو استثمار السیولة بشكل غ

من خالل صنادیق املرابحة املطروحة بالريال السعودي طرحًا عامًا 
من هیئة السوق املالية سواء كانت مدارة من قبل مدیر  واملرخصة

ى أال تتجاوز مانسبته %50الصندوق نفسه و/أو مدیر آخر بنسبة ( )، ع
   % لدى جهة واحدة.25

ي حدود النسب  )3( يقوم مدير الصندوق بإدارة عمليات الصندوق 
ى االستثمارات  املئوية املبينة أعاله لتوزيع أصول الصندوق ع

دفة  بما يحقق أفضل النتائج. حيث يوظف مدير املس
ى  الصندوق قدراته البحثية والتحليلية املتخصصة للوصول إ
ي األسواق األولية والثانوية ال  الفرص االستثمارية الواعدة 

  تحقق أهداف الصندوق 
ر ال تم ذكرها  )4( ي أوراق مالية غ لن يستثمر الصندوق 

 .(2.9)بالفقره
م الصندوق بقيود ا )5( ا الئحة صناديقيل الستثمار ال  تنص عل

االستثمار واللوائح الصادرة عن هيئة السوق املالية وفق 
 الضوابط الشرعية.

ردادات  )6( مراعاة توفر السيولة الكافية ملواجهة متطلبات االس
املحتملة. هذا و لن يلجأ الصندوق لطلب التمويل عن طريق 

راض اال عند الضرورة، وبعد موافقة م جلس إدارة االق
راض، إن ُوجد، نسبة  ى أن ال يتجاوز حجم االق الصندوق، ع

ي قيمة أصول الصندوق. ويتم تمويل الصندوق 10 % من صا
 بما يتوافق مع الضوابط الشرعية.

ي سوق األسهم السعودي وأدوات أسواق  )7( يستثمر الصندوق 
ي اململكة العربية السعودية.  النقد 

) من أصوله %25ما ال يزيد عن ( يجوز ملدير الصندوق استثمار  )8(
ي صناديق مماثلة و املطروحة بالريال السعودي طرحًا عامًا و 

املرخصة من هیئة السوق املالية سواء كانت مدارة من قبل 
مدیر الصندوق نفسه أو مدیر آخر، بما يتوافق مع الضوابط 
ى أال تزيد نسبة تملك  ي ع دف تحقيق عائد إضا الشرعية 

ي قيمة أصول الصندوق الذي تم  (%10)الصندوق  من صا
ى األداء، وحجم تملك وحداته. ويتم إختيار تلك الصناديق بنًا ع

 الصندوق واملصاريف.
ي كافة عمليات الصندوق، لن  )9( مع مراعاة الضوابط الشرعية 

  يتم االستثمار بمشتقات األوراق املالية.

 

 

ى النحو  - ي:تعديل أيام التعامل للصندوق ع  التا

ي -  السابق -   الحا
ن من كل أسبوع - ن وأالربعاء من كل أسبوعي -  يوم األثن   ومي أالثن

 

   أخرى  معلومات -6

ى شروط وأحكام الصندوق. ى الرجوع إ   ملزيد من املعلومات ير
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  أخرى  استثمارية صناديق ي الصندوق  استثمار -7

ي الصناديق االستثمارية األخرى  اية عام كما بلغت استثمارات الصندوق    % .29.22م ما نسبته 2016ي 

  

  

  

  
  

رة خالل الخاصة العموالت -8   الف

رم لم رة خالل الصندوق  مدير ي   .أي ترتيبات عمولة خاصة  الف

  أخرى  بيانات -9

ىللمزيد من املعلومات  ى شروط وأحكام الصندوق  ير    . الرجوع إ
ا لصاح مالكي الوحدات  ن الحفظ بحفظ أصول الصندوق وحماي , كما يقوم باتخاذ جميع االجراءات اإلدارية الالزمة يقوم أم

  يتعلق بحفظ أصول الصندوق .فيما 
 
 
 
 

 

   املالية القوائم)  و

ن ن القانوني  تم إعداد القوائم املالية األولية وفقًا ملعيار التقارير املالية األولية الصادر من قبل الهيئة السعودية للمحاسب

  نسبة االستثمار  الرسوم اإلدارية
  الصندوق االستثماري 

1.75% 794. % MC IPO Fund 

0.30% 15.35% MC TF FUND Under Process 

0.50% 23.18% FALCOM SAR MURABAHA FUND 

0.25%  3.92%  ITQAN FUND FOR MURABAHAT 
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