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أ( معلومات صندوق الاستثمار
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اسم صندوق الاستثمار
صندوق فالكم لألسهم السعودية
FALCOM Saudi Equity FUND
اهداف وسياسات الاستثمار وممارساته
تحقيق مكاسب رأسمالية بما يحقق نمو رأس املال ع ى املدى الطويل.
يستثمر الصندوق ي ٔالاوراق املالية املدرجة ي سوق ٔالاسهم السعودية ال تتوافق مع الضوابط الشرعية ي أسواق ٔالاسهم
السعودية .يمنح الصندوق املستثمرين الفرصة للمشاركة ي فرص النمو ال تتوفر ي السوق السعودي.
يوظف مدير الصندوق اس ﺮاتيجية استثمار نشطة لتحقيق أهداف الصندوق ويقوم باالستثمار بشكل مباشر ي ٔالاسهم املدرجة ي
سوق ٔالاسهم السعودي بما يتوافق مع الضوابط الشرعية.
مدخل الاستثمار:
تقوم إدارة ٔالاصول ي شركة فالكم بقياس أداء الصندوق مقابل مؤشر القياس( مؤشر كل ٔالاسهم السعودية )TASIويس ى فريق
إدارة ٔالاصول لتحقيق مستوى أداء يتجاوز أداء مؤشر القياس وذلك من خالل:
•

التوزيع النشط ع ى مستوى القطاعات.

•

الانتقاء النشط ألسهم املحفظة.

اس ﺮاتيجية الاستثمار:
−

يستثمر الصندوق  %90ع ى ٔالاقل من صا ي أصوله ي أسهم الشركات املتوافقة مع الضوابط الشرعية واملدرجة ي
السوق السعودية ي ظروف السوق العادية.

−

يمثل السهم حصة نسبية ي ملكية شركة معينة ،وقيمة السهم تعتمد ع ى مدى نجاح أعمال الشركة ومعدالت ٔالارباح
املوزعة وظروف السوق العامة.
ً
تشمل استثمارات الصندوق أسهم الشركات الصغ ﺮة أيضا ال يتوقع لها التطور والنمو وأن تساهم ي تحقيق أهداف
الصندوق.

−

يتم اختيار الاستثمار ي أسهم معينة ي هذا الصندوق عن طريق التحليل التصاعدي املرتكز ع ى القيمة طويلة ٔالاجل،
ويركز ع ى القيمة السوقية لألسهم ومقارنة ذلك بتقويم مدير الصندوق لعناصرها ٔالاساسية مثل أرباح الشركة وقيمة

−

−

أصولها والتدفقات النقدية املحتملة ع ى املدى الطويل )عادة  5سنوات( لتلك الشركة .كذلك يأخذ املدير ي الاعتبار
أيضا مكرر السعر للربح والهوامش الربحية وقيمة التصفية للشركة.
عند اختيار استثمارات الصندوق ،فإن مدير الصندوق يؤمن بأهمية الزيارات امليدانية إ ى موقع ُم ْ
صدر ٔالاسهم وذلك
لتقييم عوامل هامة وجوهرية مثل قوة ٕالادارة والظروف املحلية للشركة.

الاستثمارات املؤقتة:
عندما يعتقد مدير الصندوق بأن ظروف السوق أو الظروف الاقتصادية غ ﺮ مواتية لالستثمار ،فإنه يقوم مؤقتا باستثمارات قد
تصل إ ى  %100من أصول الصندوق بطريقة دفاعية من خالل ٕالابقاء ع ى كل ٔالاصول ي صورة نقد أو ع ى شكل استثمارات
قص ﺮة أو طويلة ٔالاجل عالية الجودة .والاستثمار ي ٔالادوات الدفاعية بشكل مؤقت قد يشمل كذلك املرابحة قص ﺮة ٔالاجل.
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سياسة توزيع الدخل ؤالارباح
ال يقوم مدير الصندوق بتوزيع أية أرباح ع ى املش ﺮك ن حيث يتم إعادة استثمار أرباح الشركات املوزعة ي الصندوق.
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نود التنبيه بأن تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل  .كما يمكن الحصول عل ا مباشرة عند زيارة املوقع
الالك ﺮوني للشركة . WWW.Falcom.com.sa
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ب( أداء الصندوق
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جدول مقارنة
صا ي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة
) بالريال السعودي (

صا ي قيمة أصول
الصندوق
) بالريال السعودي(

اية الف ﺮة

2014

166,760,835
143,504,906

2.1189140
1.8363034

2.6670622

2016

130,550,509

1.8843243

1.8937300

كما ي 31
ديسم ﺮ

2015

قيمة ٔالارباح
املوزعة لكل وحدة

عدد الوحدات
املصدرة ي اية
الف ﺮة

ٕالاجما ي

الصا ي

2.9884730

1.8524870

78,701,088.16

N/A

N/A

2.25%

1.7983528

78,148,799.64

N/A

N/A

2.18%

1.4792507

69,282,398.40

N/A

N/A

1.46%

أع ى قيمة خالل
السنة

أقل قيمة خالل
السنة

 -2سجل ٔالاداء
العائد ٕالاجما ي

تراكمي  :سنة واحدة
ثالث سنوات
خمس سنوات
منذ التأسيس
سنوي :لعام 2007م
لعام 2008م
لعام 2009م
لعام 2010م
لعام 2011م
لعام 2012م
لعام 2013م
لعام 2014م
لعام 2015م
لعام 2016م

صندوق فالكم لألسهم
السعودية

2.62%
-15.58%
28.49%
88.43%
41.37%
-37.26%
40.37%
13.65%
3.65%
9.45%
39.07%
-5.08%
-13.34%
2.62%

ج ( مقابل الخدمات والعموالت ؤالاتعاب
الرسوم واملصاريف الفعلية ال تحملها الصندوق خالل العام
رسوم ٕالادارة
رسوم املراجع الخار ي
رسوم متابعة ومراجعة وافصاح
رسوم التطه ﺮ

الاجما ي
نسبة املصاريف إ ى متوسط قيمة أصول الصندوق

املبلغ
) بالريال السعودي (

2,134,474
35,500
7,500
111,051
2,288,525
1.46%

د ( يتبع مدير الصندوق قواعد حساب بيانات أداء صندوق فالكم لألسهم السعودية بشكل متسق كما هو موضح ي شروط
وأحكام الصندوق.
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التغ ﺮات الجوهرية خالل الف ﺮة
3

نسبة
املصروفات

لم يقم مدير الصندوق بإحداث أي تغي ﺮات جوهرية أثرت ع ى أداء الصندوق خالل الف ﺮة.
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ممارسات التصويت السنوية
ال يوجد .
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تقرير السنوي ملجلس إدارة الصندوق
عقد مجلس إدارة الصندوق اجتماع ن خالل عام 2016م  ,وكان حضور السادة ٔالاعضاء كما ي ي :
إسم عضو مجلس ٕالادارة

تصنيف العضو

ٔالاستاذ  /أديب بن عبدالرحمن السويلم*

رئيس املجلس ) سابقا (

ٕالاجتماع ٔالاول
 12أبريل 2016م

ٕالاجتماع الثاني
 08نوفم ﺮ 2016م



مستقيل

ٔالاستاذ  /معاذ الخصاونة*

رئيس املجلس

-



ٔالاستاذ  /عطا بن حمد البيوك*

عضو مستقل

ٔالاستاذ  /فهد بن صالح املسب ي

عضو مستقل

ٔالاستاذ  /محمد بن عبدﷲ الوابل

عضو مستقل





مستقيل

ٔالاستاذ  /سليمان بن أحمد أبو تايه*

عضو مستقل

-

ٔالاستاذ  /طالل بن ابراهيم القحطاني

عضو غ ﺮ مستقل

-

مستقيل





ً
* تم تعي ن ٔالاستاذ /معاذ بن قاسم الخصاونة عوضا عن ٔالاستاذ /أديب بن عبدالرحمن السويلم إلستقالته من عضوية رئاسة مجلس
ً
إدارة الصناديق ٕالاستثمارية .وتعي ن ٔالاستاذ  /سليمان بن أحمد أبوتايه )عضو مستقل( عوضا عن ٔالاستاذ /عطا بن حمد البيوك حسب
خطابنا املرسل إ ى هيئة السوق املالية بتاريخ 2016/6/20م .
تم خالل الاجتماع ن مناقشة واستعراض النقاط التالية ذات العالقة بالصندوق محل التقرير :
 -1تم اعتماد محضر اجتماع املجلس السابق .
 -2تم استعراض التطور ي أنشطة و أداء الصناديق الاستثمارية للف ﺮات املن ية ي  31مارس 2016م و  29سبتم ﺮ 2016م  ,ع ى
التوا ي .
 -3تم استعراض بيانات التدفقات النقدية الداخلة والخارجة للصناديق خالل الف ﺮات املن ية ي  31مارس 2016م و  29سبتم ﺮ
2016م  ,ع ى التوا ي .
 -4تم استعراض أداء صناديق فالكم وأخر التطورات .
 -5تم مناقشة موافقة هيئة السوق املالية ع ى التعديالت الواردة ع ى شروط وأحكام الصناديق .
 -6مناقشة واعتماد سياسات واجراءات املتعلقة بحقوق التصويت لصناديق فلكم الاستثمارية .
 -7استعرض رئيس مجموعة املطابقة والال ام وإدارة املخاطر النظم والاجراءات املتبعة ي الشركة ملتابعة التأكد من ال ام مدير
الصندوق وصناديق الاستثمار بلوائح وتعليمات هيئة السوق املالية وآلية التأكد م تطببيق شروط واحكام الصناديق
الاستثمارية  ,والجهود ال تبذلها مجموعة املطابقة والال ام وإدارة املخاطر للتأكد من ال ام مدير الصندوق بأحكام الئحة
صناديق الاستثمار واستجابة ٕالادارات املختصة ملتطلبات تطبيق أحكام اللوائح ذات العالقة .
كما ناقش آخر التحديثات املتعلقة بنظام مكافحة غسيل ٔالاموال ودخول املستثمرين ٔالاجانب ومتطلبات الفاتكا وتطبيقها,
والئحة صناديق الاستثمار الجديدة  ,وزيارة هيئة السوق املالية التفتيشية ي سبتم ﺮ املا

.

 -8تم تعي ن ٔالاستاذ  /طالل القحطاني ) عضو غ ﺮ مستقل (  ,ي مجلس إدارة صناديق فالكم عوضا عن ٔالاستاذ  /ثامر بن محمد
ً
ابتداء من تاريخ اعتماد الهيئة  ,وبعد  60يوم من اخطار العمالء .
بن معمر الذي تقدم باستقالته  ,وذلك
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ج( مدير الصندوق
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اسم مدير الصندوق  :شركة فالكم للخدمات املالية
ص.ب884 .
الرياض 11421
اململكة العربية السعودية
ھاتف 8004298888
فاكس + 966 (11) 2032546
www.Falcom.com.sa

-2

معلومات مدير الصندوق بالباطن :
ال ينطبق
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مراجعة ألنشطة الاستثمار خالل الف ﺮة

التوزيع القطا ي إلستثمارات الصندوق
املصارف والخدمات املالية
الصناعات الب ﺮوكيماوية
ٔالاسمنت
التجزئة
الطاقة واملرافق الخدمية
الزراعة والصناعات الغذائية
ٕالاتصاالت وتقنية املعلومات
التأم ن
الاستثمار الصنا ي
التشييد والبناء
التطوير العقاري
النقل
الفنادق والسياحة
نقد
املجموع
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كما ي اية
2016
21.25%
17.95%
4.10%
16.75%
2.32%
5.64%
3.76%
6.13%
0%
0%
0%
2.39%
8.47%
11.26%
100%

كما ي اية
2015
14.75%
7.15%
12.35%
12.06%
3.19%
2.05%
3.97%
0.9%
2.76%
6.25%
1.71%
1.68%
1.54%
29.65%
100%

تقرير عن أداء صندوق الاستثمار خالل الف ﺮة
حقق صندوق فالكم لألسهم السعودية ً
اداء ايجابيا خالل عام  2016وذلك بإرتفاع قدرﻩ  %2.6منذ بداية العام  ,ي ح ن ارتفع
املؤشر العام لسوق ٔالاسهم السعودي )تاﺳ ( بمقدارﻩ  %4.3لنفس الف ﺮة  .تجدر ٕالاشارة بأن ٔالاداء الايجاب خالل العام يعود إ ى
قدرة الفريق ع ى تحديد الفرص املناسبة من حيث العوائد و املخاطر ي ظل التحديات ال واجهت الاقتصاد السعودي ي عام
 ،2016بسبب انخفاض أسعار النفط خالل العام وال وصلت ا ى ما دون مستويات الـ  30دوالر مطلع  2016وشح السيولة.
كما يرى مدير الصندوق بأن التوزيع الاس ﺮاتي ي إلستثما ات الصندوق ي قطاعات السوق ّ
حد من أثر التقلبات الشديدة ي أداء
ر
بعض الشركات بسبب املتغ ﺮات ال أثرت ع ى بعض القطاعات بشكل كب ﺮ مقارنة بغ ﺮها  .فقد واجه قطاع ٕالانشاءات ومواد البناء
العديد من الصعوبات خالل العام بسبب انخفاض املشاريع.
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 -5تفاصيل أي تغي ﺮات حدثت ع ى شروط و أحكام ومذكرة املعلومات خالل الف ﺮة
قام مدير الصندوق بتحديث شروط وأحكام الصندوق خالل الف ﺮة حيث تضمنت النسخة املحدثة التعديالت التالية :
ً
 تعديل عضوية عضو مجلس ٕالادارة )ٔالاستاذ /عطا البيوك( من عضو غ ﺮ مستقل إ ى عضو مستقل نظرا إلستقالته من مجلسإدارة الشركة ،إعادة تشكيل أعضاء الهيئة الشرعية وذلك بتعي ن الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز النفيسة بدال من الدكتور/
-

-

حمد بن عبدالرحمن الجنيدل ،وذلك بتاريخ )2016/03/23م(.
ً
تعديل مجلس إدارة صناديق فالكم لتعكس ٓالاتي :تعي ن ٔالاستاذ /طالل بن ابراهيم القحطاني )عضو غ ﺮ مستقل( ،عوضا عن
ثامر بن محمد بن معمر ،وإستبعاد ٔالاستاذ  /فهد بن صالح املسب ي )عضو مستقل( من عضوية مجلس إدارة الصناديق ،و
تعديل رسوم ٕالاستشارات الشرعية لتصبح "يتحملها مدير الصندوق" ،وذلك بتاريخ )2016/05/26م(.
ً
تعي ن ٔالاستاذ /معاذ بن قاسم الخصاونة عوضا عن ٔالاستاذ /أديب بن عبدالرحمن السويلم إلستقالته من عضوية رئاسة
ً
مجلس إدارة الصناديق ٕالاستثمارية ،وتعي ن ٔالاستاذ  /سليمان بن أحمد أبوتايه )عضو مستقل( عوضا عن ٔالاستاذ /عطا بن
حمد البيوك( ،وذلك بتاريخ )2016/08/08م(.

فيما عدا ذلك لم يقم مدير الصندوق بإحداث أي تغي ﺮات جوهرية ع ى الصندوق .
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معلومات أخرى
ملزيد من املعلومات ير ى الرجوع إ ى شروط وأحكام الصندوق.
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استثمار الصندوق ي صناديق استثمارية أخرى
ال يوجد.
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العموالت الخاصة خالل الف ﺮة
لم ي ﺮم مدير الصندوق خالل الف ﺮة أي ترتيبات عمولة خاصة .
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بيانات أخرى
للمزيد من املعلومات ير ى الرجوع إ ى شروط وأحكام الصندوق .

د( أم ن الحفظ
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اسم أم ن الحفظ  :شركة فالكم للخدمات املالية
ص.ب884 .
الرياض 11421
اململكة العربية السعودية
ھاتف 8004298888
فاكس + 966 (11) 2032546
www.Falcom.com.sa
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واجبات ومسؤوليات أم ن الحفظ
يقوم أم ن الحفظ بحفظ أصول الصندوق وحماي ا لصاح مالكي الوحدات  ,كما يقوم باتخاذ جميع الاجراءات ٕالادارية الالزمة
فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق .
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رأي أم ن الحفظ
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هـ( املحاسب القانوني
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اسم املحاسب القانوني  :برايس وترهاوس كوبرز
ص.ب8282 .
الرياض 11482
اململكة العربية السعودية
7

www.pwc.com/me
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رأي املحاسب القانوني

و( القوائم املالية

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

السعودية للمحاسب ن القانون ن .
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