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   الاستثمار صندوق  معلوماتأ) 

  الاستثمار صندوق  اسم -1

  للطروحات ٔالاولية فالكم صندوق 

 FALCOM IPO FUND 

  وممارساته الاستثمار وسياسات اهداف -2

ى الصندوق  دف ى املال رأس تنمية إ رة خالل العامة الشركات أسهم ي رئيس بشكل الاستثمار  خالل من وذلك الطويل املدى ع  ف
ي الطرح ى سنوات ثالث يمض لم ال املدرجة الجديدة الشركات أسهم ي أو /و ألسهمها، العام ٔالاو  ٔالاسهم سوق  ي إدراجها ع

ى أرباح أية بتوزيع الصندوق  مدير  يقوم ولن). نمو-واملوازية الرئيسية( السعودي ن ع رك  ٔالارباح أستثمار  إعادة سيتم حيث املش
ى الصندوق  دف كما. الصندوق  ي املوزعة رشادي املؤشر  أداء معدل يفوق  أداء تحقيق إ  فالكم( مؤشر للصندوق  ٕالاس

 .الصندوق  مدير  موقع طريق عن أدائه عن ٕالاعالن سيتم والذي). ٔالاولية للطروحات

راتيجية الصندوق  يتبع ى مئوية كنسب موضحة أصوله توزيع ي التالية الاس ي ا  تحديث يتم حيث الصندوق  أصول  قيمة صا
ى سنوي  ربع بشكل الاستثمار  مجال ي: جديدة شركات طرح عند أو /و ٔالاقل ع  الصندوق  مدير  يلجا قد الاستثنائية الظروف و

ى بأصوله لالحتفاظ  مراعاة مع الاسهم سوق  ي الحادة الانخفاضات و  التقلبات ملواجهة مؤقت بشكل% 100 بنسبة نقد شكل ع
  .الصندوق  وحدات لحملة ممكنة حماية اق

ىالحد   الحد ٔالادنى  نوع الاستثمار   ٔالاع

  %50  %0         املرابحة وصناديق النقد أسواق أدوات
ي عام   %100  %0                     مو)ن-(السوق الرئيسية واملوازية طرح أو

مو ن-ي سوق ٔالاسهم الرئيسية واملوازية ٔالاسهم املدرجة حديثًا
  ( ح ثالث سنوات)

0% 100% 

  %15  %0  سنوات)(ح ثالث  حقوق ٔالاولوية
  %25  %0  صناديق استثمارية

  %25  %0  صناديق مؤشرات متداولة
  

ى ي من% 100 ح باستثمار  أهدافه لتحقيق الصندوق  يس رة خالل العادية ٔالاسهم ي أصوله صا ي الطرح ف ي العام ٔالاو  أسهم و
ى سنوات ثالث يمض لم ال الجديدة املدرجة الشركات  وقد) . نمو-املوازية أو  الرئيسية( السعودية ٔالاسهم سوق  ي إدراجها ع

ى السیولة، إدارة ألغراض وذلك الصندوق، مدیر  يقوم  النقد أسواق أدوات ي منه بجزء الاحتفاظ او /و النقدي الفائض استثمار  إ
ى بناء النقد أسواق ألدوات املصدرة الجهات تلك اختيار  ويتم السعودي، الريال بعملة سعودية جهات من واملصدرة  التصنیف ع
ى بناءً  داخليا بتصنيفها الصندوق  مدير  يقوم سوف حيث الشركة لدى املعتمد الائتماني ي املركز  ع  من النقدية والتدفقات املا
ر  بشكل السیولة استثمار  أو /و. ّاخرين صناديق مدراء أو /و نفسه الصندوق  مدیر  قبل من مدارة والادارة، العمليات  من مباشر  غ

 مدیر  قبل من مدارة كانت سواء املالية السوق  هیئة من واملرخصة عاماً  طرحاً  السعودي بالريال املطروحة املرابحة صنادیق خالل
ى ،)%50( بنسبة آخر  مدیر  أو /و نفسه الصندوق    .واحدة جهة لدى% 25 مانسبته تتجاوز  أال  ع

ى الصندوق  أصول  لتوزيع أعاله املبينة املئوية النسب حدود ي الصندوق  عمليات بإدارة الصندوق  مدير  يقوم  الاستثمارات ع
دفة ى للوصول  املتخصصة والتحليلية البحثية قدراته الصندوق  مدير  يوظف حيث. النتائج أفضل يحقق بما املس  الفرص إ
  .الصندوق  أهداف تحقق ال والثانوية ٔالاولية ٔالاسواق ي الواعدة الاستثمارية

ردادات متطلبات ملواجهة الكافية السيولة توفر  مراعاة راض طريق عن التمويل لطلب الصندوق  يلجأ لن و  هذا. املحتملة الاس  الاق
ى الصندوق، إدارة مجلس موافقة وبعد الضرورة، عند الا  راض، حجم يتجاوز  ال  أن ع ي من% 10 نسبة ُوجد، إن الاق  قيمة صا

  .الشرعية الضوابط مع يتوافق بما الصندوق  تمويل ويتم. الصندوق  أصول 
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 عاماً  طرحاً  السعودي بالريال واملطروحة استثمارية صناديق ي أصوله من) %30( عن يزيد ال  ما استثمار  الصندوق  ملدير  يجوز 
 الضوابط مع يتوافق بما آخر، مدير  أو  نفسه الصندوق  مدير  قبل من مدارة كانت سواء املالية السوق  هيئة من واملرخصة
ي عائد تحقيق دف الشرعية ى بناءً  الصناديق تلك إختيار  ويتم. إضا   .واملصاريف الصندوق  وحجم ٔالاداء، ع

  .السعودية العربية اململكة ي النقد أسواق وأدوات السعودي ٔالاسهم سوق  ي الصندوق  يستثمر 

 و  عاماً  طرحاً  السعودي بالريال املطروحة و  مماثلة صناديق ي أصوله من)%25( عن يزيد ال  ما استثمار  الصندوق  ملدير  يجوز 
 الشرعية الضوابط مع يتوافق بما آخر، مدیر  أو  نفسه الصندوق  مدیر  قبل من مدارة كانت سواء املالية السوق  هیئة من املرخصة

ي عائد تحقيق دف ى إضا ي من) %10( الصندوق  تملك نسبة تزيد أال  ع  ويتم. وحداته تملك تم الذي الصندوق  أصول  قيمة صا
ى بناً  الصناديق تلك إختيار    .واملصاريف الصندوق  وحجم ٔالاداء، ع

 .املالية ٔالاوراق بمشتقات الاستثمار  يتم لن الصندوق، عمليات كافة ي الشرعية الضوابط مراعاة مع

  ؤالارباح الدخل توزيع سياسة -3

ى أرباح أية بتوزيع الصندوق  مدير  يقوم ال  ن ع رك   .الصندوق  ي املوزعة الشركات أرباح استثمار  إعادة يتم حيث املش
 

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

روني  . .Falcom.com.sawww  للشركة الالك

  

   الصندوق  أداء)  ب

  جدول مقارنة   -1

  

  سجل ٔالاداء -2

ي  العائد ٕالاجما
للطروحات فالكم صندوق 

  ٔالاولية
  %3.69-  سنة واحدة تراكمي :

  %3.71 ثالث سنوات
 %136.91  خمس سنوات
  %180.18 منذ التأسيس

  - م2007لعام  :سنوي 
  %30.38- م2008لعام 
  %37.18 م2009لعام 
  %1.34 م2010لعام 
  %22.20 م2011لعام 
  %53.78 م2012لعام 
  %48.55 م2013لعام 

 31 ي كما

ر  ديسم

ي  أصول  قيمة صا

 الصندوق 
)بالريال السعودي(   

ي وحدة لكل الصندوق  أصول  قيمة صا  

) السعودي بالريال(   

 عدد

 الوحدات

 ي املصدرة
رة اية الف  

 املوزعة ٔالارباح قيمة

وحدة لكل  نسبة 

 املصروفات
رة اية الف  

ى  خالل قيمة أع

 السنة
 خالل قيمة أقل

 السنة
ي ي ٕالاجما  الصا

2014  299,302,725 3,368.9794760 3,708.2025370 2,722.7202580 88,840.77 N/A N/A 1.62% 

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% 
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  %24.71 م2014لعام 
  %13.65- م2015لعام 
  %3.69- م2016لعام 

  

 مقابل الخدمات والعموالت ؤالاتعاب  )ج

  خالل العام ال تحملها الصندوق الرسوم واملصاريف الفعلية 
  املبلغ 

  ( بالريال السعودي )
رشادي  ٕالادارة رسوم  3,767,177  واملؤشر الاس
ر مبلغ  5,388  التطه
ي املراجع رسوم   24,000  الخار
  7,500  وافصاح ومراجعة متابعة رسوم

ي    3,804,065  الاجما
ى متوسط قيمة أصول الصندوق   %2.09  نسبة املصاريف إ

 

 

ي شروط  أداء صندوق فالكم للطروحات ٔالاولية بيانات حساب يتبع مدير الصندوق قواعد  )د بشكل متسق كما هو موضح 
 وأحكام الصندوق.

  

رات -3 رة خالل الجوهرية التغ   الف

رة. ى أداء الصندوق خالل الف رات جوهرية أثرت ع  لم يقم مدير الصندوق بإحداث أي تغي

   السنوية التصويت ممارسات -4

 ال يوجد .
  

  الصندوق  إدارة ملجلس السنوي  تقرير -5

  

ن خالل عام عقد  ي : 2016مجلس إدارة الصندوق اجتماع   م , وكان حضور السادة ٔالاعضاء كما ي

  تصنيف العضو   إسم عضو مجلس ٕالادارة 
  ٕالاجتماع ٔالاول 

  م2016أبريل  12
  ٕالاجتماع الثاني

ر  08   م2016نوفم

  مستقيل    رئيس املجلس ( سابقا )  *ٔالاستاذ / أديب بن عبدالرحمن السويلم

    -  رئيس املجلس   *ٔالاستاذ / معاذ الخصاونة

  مستقيل    عضو مستقل  *ٔالاستاذ / عطا بن حمد البيوك

ي   مستقيل    عضو مستقل   ٔالاستاذ / فهد بن صالح املسب

      عضو مستقل  ٔالاستاذ / محمد بن عبدهللا الوابل

    -  عضو مستقل  *ٔالاستاذ / سليمان بن أحمد أبو تايه
ر مستقل  ٔالاستاذ / طالل بن ابراهيم القحطاني     -  عضو غ
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نتم  *  مجلس رئاسة عضوية من إلستقالته السويلم عبدالرحمن بن أديب /ٔالاستاذ عن عوضاً  الخصاونة قاسم بن معاذ /ٔالاستاذ تعي
ن. ٕالاستثمارية الصناديق إدارة  حسب البيوك حمد بن عطا /ٔالاستاذ عن عوضاً ) مستقل عضو ( أبوتايه أحمد بن سليمان/  ٔالاستاذ وتعي

ى املرسل خطابنا   . م20/6/2016 بتاريخ املالية السوق  هيئة إ

ن مناقشة واستعراض النقاط التالية   : ذات العالقة بالصندوق محل التقرير  تم خالل الاجتماع

 تم اعتماد محضر اجتماع املجلس السابق . -1
ي أنشطة و أداء  -2 ي تم استعراض التطور  ية  رات املن ر  29م  و 2016مارس  31الصناديق الاستثمارية للف ى 2016سبتم م , ع

ي .  التوا
ي تم استعراض بيانات التدفقات النقدية الداخلة والخارجة للصناديق خالل  -3 ية  رات املن ر  29م  و 2016مارس  31الف سبتم

ي .2016 ى التوا  م , ع
 خر التطورات .تم استعراض أداء صناديق فالكم وأ -4
ى شروط وأحكام الصناديق . -5 ى التعديالت الواردة ع  تم مناقشة موافقة هيئة السوق املالية ع
 مناقشة واعتماد سياسات واجراءات املتعلقة بحقوق التصويت لصناديق فلكم الاستثمارية . -6
ام وإدارة املخاطر النظم والاجراءات املتبع -7 ام مداستعرض رئيس مجموعة املطابقة والال ي الشركة ملتابعة التأكد من ال ير ة 

الصندوق وصناديق الاستثمار بلوائح وتعليمات هيئة السوق املالية وآلية التأكد م تطببيق شروط واحكام الصناديق 
ام مدير الصندوق بأحكا ام وإدارة املخاطر للتأكد من ال ة م الئحالاستثمارية , والجهود ال تبذلها مجموعة املطابقة والال

 صناديق الاستثمار واستجابة ٕالادارات املختصة ملتطلبات تطبيق أحكام اللوائح ذات العالقة .
ها , وتطبيقكما ناقش آخر التحديثات املتعلقة بنظام مكافحة غسيل ٔالاموال ودخول املستثمرين ٔالاجانب ومتطلبات الفاتكا 

.املا والئحة صناديق الاستثمار الجديدة , وزيارة هيئة السوق  ر املا ي سبتم   لية التفتيشية 
  م) لصندوق فالكم للطروحات ٔالاولية.10/03/2016) وتاريخ (3/5/2502/16مناقشة خطاب هيئة السوق املالية رقم (ص/ -8
ي مجلس إدارة صناديق فالكم عوضا عن ٔالاستاذ / ثامر بن محمد  -9 ر مستقل ) ,  ن ٔالاستاذ / طالل القحطاني ( عضو غ تم تعي

  يوم من اخطار العمالء . 60معمر الذي تقدم باستقالته , وذلك ابتداًء من تاريخ اعتماد الهيئة , وبعد بن 

   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 الاستثمار ألنشطة مراجعة -3    الف

 اية ي كما

2015 

 اية ي كما

2016  
ي التوزيع   الصندوق  إلستثمارات القطا

 ٕالاسمنت 5.12% 26.83%
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رة خالل الاستثمار صندوق  أداء عن تقرير -4   الف

  
ر عام 3.7خسارة مقدارها  2016ٔالاولية خالل عام حقق صندوق فالكم للطروحات  ي 2016%. يعت ، من أقل السنوات ال حدثت 

ي كانت حيازة  طروحات أولية، حيث تراجعت عدة شركات عن طرح أسهمها نتيجة للوضع العام السوق وانخفاض السيولة، بالتا
ي عدد قليل من الشركات. خالل عام  ركزة  ى تقليل املخاطر من خالل تخفيض حيازة 2017الصندوق من ٔالاسهم م ، سنعمل ع

ى صورة نقد لإلقتناص الفرص ٕالاستثمارية. كما نتوقع أن  الصندوق من اسهم الشركات وٕالاحتفاظ بجزء من أصول الصندوق ع
ي السوق.   يشهد السوق املوازي (نمو) فرص استثمارية عديدة مع طرح عدد من الشركات ألسهمها مستقباًل 

  
رات أي لتفاصي -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
ى عضو مستقل نظرًا إلستقالته من مجلس  - ر مستقل إ تعديل عضوية عضو مجلس ٕالادارة (ٔالاستاذ/ عطا البيوك) من عضو غ

ن وذلكإدارة الشركة، إعادة تشكيل أعضاء الهيئة الشرعية   /الدكتور  من بدال  النفيسة عبدالعزيز  بن عبدالرحمن الشيخ بتعي
 م).23/03/2016( ، وذلك بتاريخالجنيدل عبدالرحمن بن حمد

ن: ٓالاتي لتعكس فالكم صناديق إدارة مجلس تعديل - ر  عضو ( القحطاني ابراهيم بن طالل /ٔالاستاذ تعي  عن عوضاً  ،)مستقل غ
ي صالح بن فهد/  ٔالاستاذ وإستبعاد معمر، بن محمد بن ثامر  الصناديق، و  إدارة مجلس عضوية من) مستقل عضو ( املسب

 م).26/05/2016، وذلك بتاريخ ("الصندوق  مدير  يتحملها" لتصبح الشرعية ٕالاستشارات رسوم تعديل
ن -  رئاسة عضوية من إلستقالته السويلم عبدالرحمن بن أديب /ٔالاستاذ عن عوضاً  الخصاونة قاسم بن معاذ /ٔالاستاذ تعي

ن ٕالاستثمارية، الصناديق إدارة مجلس  بن عطا /ٔالاستاذ عن عوضاً ) مستقل عضو ( أبوتايه أحمد بن سليمان/  ٔالاستاذ وتعي
 م).08/08/2016، وذلك بتاريخ ()البيوك حمد

ى الصندوق . رات جوهرية ع   فيما عدا ذلك لم يقم مدير الصندوق بإحداث أي تغي

   أخرى  معلومات -6

ى شروط وأحكام الصندوق. ى الرجوع إ   ملزيد من املعلومات ير

  

  أخرى  استثمارية صناديق ي الصندوق  استثمار -7

 التجزئة 21.90% 17.61%

 التشييد والبناء 7.44% 7.70%

 النقل 14.30% 16.72%

 الفنادق والسياحة 9.34% 10.51%

 صناديق استثمار أخرى  29.22% 10.14

  أخرى  0.00% 2.15%
  نقد 12.68% 8.34%
 املجموع 100% 0%

  نسبة الاستثمار  الرسوم ٕالادارية
  الصندوق الاستثماري 
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بلغت استثمارات 
ي  الصندوق 

الصناديق الاستثمارية 
اية عام كما ٔالاخرى    % .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

ن)  د    الحفظ أم

  

ن اسم -1   املالية للخدمات فالكم شركة:  الحفظ أم

  884. ب.ص

  11421 الرياض

 السعودية العربية اململكة
  8004298888 ھاتف

  + 966) 11( 2032546 فاكس

www.Falcom.com.sa 

  

ن ومسؤوليات واجبات -2   الحفظ أم

ا لصاح مالكي الوحدات  ن الحفظ بحفظ أصول الصندوق وحماي الالزمة , كما يقوم باتخاذ جميع الاجراءات ٕالادارية يقوم أم
  فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1.75% 4.02% MC IPO Fund 

0.30% 3.87% MC TF FUND Under Process 

0.50% 21.33% FALCOM SAR MURABAHA FUND 
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ن الحفظ  -3  رأي أم

  

   القانوني املحاسب) هـ

 كوبرز  وترهاوس برايس:  القانوني املحاسب اسم -1

  8282. ب.ص

  11482 الرياض

  السعودية العربية اململكة

www.pwc.com/me 
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  القانوني املحاسب رأي -2

 

   املالية القوائم)  و

رة املالية القوائم اعداد تم ر طبقاً  السنوية املحاسبة للف ا املتعارف املحاسبة ملعاي  الهيئة عن الصادرة السعودية العربية املمكلة ي عل

ن السعودية ن للمحاسب  . القانون


































