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أ( معلومات صندوق الاستثمار
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اسم صندوق الاستثمار
صندوق فالكم للمرابحة بالريال السعودي
FALCOM SAR Murabaha Fund
اهداف وسياسات الاستثمار وممارساته
دف الصندوق إ ى تحقيق دخل جاري مع توف ﺮ السيولة واملحافظة ع ى رأس املال عن طريق الاستثمار ي صفقات املرابحات.
يقوم صندوق فالكم للمرابحة بالريال السعودي باالستثمار ي أدوات مالية منخفضة املخاطر متوافقة مع الضوابط الشرعية
ٕالاسالمية دف تحقيق أرباح منافسة ألدوات أسواق املال التقليدية عند مستويات دنيا من املخاطر وتحقيق درجة عالية من
املحافظة ع ى رأس املال مع توف ﺮ السيولة وتفادي أي مخاطر محتملة تتعلق بسعر الصرف.
يستثمر الصندوق بشكل رئيﺴ

ي ي صفقات املرابحات املتوافقة مع الضوابط الشرعية ٕالاسالمية  .يمكن تلخيص سياسة

الاستثمار وممراساته بالتا ي  ,مع ٔالاخذ بع ن الاعتبار توفر السيولة الكافية للوفاء بأي طلب اس ﺮداد متوقع :
نوع الاستثمار

الحد ٔالادنى

أدوات أسواق النقد *
صناديق استثمارية مماثلة **
الصكوك ***

%60
%0
%0

الحد ٔالاع ى
%100
%20
%25

* ت ﺮكز استثمارت مدير الصندوق ي أدوات أسواق النقد كالودائع ،وعقود املرابحات ،وٕالاجارة ي اململكة العربية السعودية وتكون
العملة حسب الجهة املصدرة ،ويعتمد مدير الصندوق ع ى التصنيف الداخ ي وذلك باالستثمار مع مؤسسات تتمتع بسمعة جيدة
وذات مركز ما ي سليم و خطورﻩ منخفضه ي اململكة العربية السعودية مرخصة من هيئة سوق املال و/أو مؤسسة النقد العربي
السعودي ،ع ى أال تتجاوز مانسبته  %25لدى جهة واحدة .يتم تقيم الفرص الاستثمارية املتاحة بإختيار أفضل العوائد ال
تتناسب مع اهداف الصندوق واس ﺮاتجيات الاستثمار .هذا ويوظف مدير الصندوق قدراته البحثية والتحليلية املتخصصة
للوصول إ ى الفرص الاستثمارية الواعدة ي الصكوك ،عقود املرابحة ،والصناديق الاستثمارية املماثلة ال تتمع بسمعه جيدﻩ من
حيث ٔالاداء.
ً ً
** قد يستثمر مدير الصندوق ي صناديق مماثلة وذات مخاطر منخفضة ع ى أن تكون مطروحة طرحا عاما ومرخصة من قبل
هيئة السوق املالية وتدار من قبل مدير الصندوق أو مدراء صناديق آخرين وتكون عملة الصناديق حسب الجهة املصدرة .ولن تزيد
ً
عن  %10من صا ي قيمة أصول الصندوق ويتم إختيار تلك الصناديق بنا ع ى ٔالاداء ،وحجم الصندوق واملصاريف.
*** يحق ملدير الصندوق أن يستثمر ي الصكوك ي أسواق اململكة العربية السعودية وذلك حسب الفرص املتاحة للصكوك
والعملة تكون حسب الجهة املصدرة للصكوك .هذا و سيقوم مدير الصندوق بتصنيف جميع الاوراق املالية و الصكوك داخليا بناء
ع ى املركز املا ي والتدفقات النقدية من العمليات والادارة.
يجوز ملدير الصندوق ٕالاق ﺮاض ع ى أن ال يتجاوز حجم الاق ﺮاض ،نسبة  %10من صا ي قيمة أصول الصندوق و الا تتجاوز مدة
القرض سنة.
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سياسة توزيع الدخل ؤالارباح
يتم إعادة استثمار كافة ٔالارباح املحققة ي نفس 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
-1

جدول مقارنة
كما ي 31
ديسم ﺮ

صا ي قيمة أصول
الصندوق
) بالريال السعودي(

صا ي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة
) بالريال السعودي (

قيمة ٔالارباح املوزعة
لكل وحدة

عدد الوحدات
املصدرة ي اية
الف ﺮة

ٕالاجما ي

الصا ي

2014

1,399,953,718

1.1241

1.1241

1.1070

1,245,432,724.48

N/A

N/A

0.46%

2015

706,037,765

1.1381

1.1381

1.1241

620,367,827.17

N/A

N/A

0.76%

2016

744,538,871

1.1688

1.1688

1.1383

637,025,874.27

N/A

N/A

0.50%

اية
الف ﺮة

أع ى قيمة خالل
السنة

أقل قيمة خالل
السنة

 -2سجل ٔالاداء
أ( العائد ٕالاجما ي

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

صندوق فالكم للمرابحة
بالريال السعودي

2.70%
5.58%
8.72%
16.88%
1.47%
2.85%
1.61%
0.72%
0.66%
1.35%
1.60%
1.55%
1.25%
2.70%

ب( مقابل الخدمات والعموالت ؤالاتعاب ال تحملها الصندوق خالل العام
الرسوم واملصاريف الفعلية ال تحملها الصندوق خالل العام
رسوم ٕالادارة
رسوم املراجع الخار ي
رسوم متابعة ومراجعة وافصاح
الاجما ي
نسبة املصاريف إ ى متوسط قيمة أصول الصندوق

املبلغ
) بالريال السعودي (

2,847,148
24,000
7,500
2,878,648
0.50%

ج( يتبع مدير الصندوق قواعد حساب بيانات أداء الصندوق بشكل متسق كما هو موضح ي شروط وأحكام الصندوق.
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نسبة
املصروفات
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التغ ﺮات الجوهرية خالل الف ﺮة
ً
قام مدير الصندوق بالتغ ﺮات التالية خالل العام وذلك بناء ع ى موافقة الهيئة بتاريخ 2016/03/23م :
 -1إعادة تشكيل أعضاء الهيئة الشرعية وذلك بتعي ن الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز النفيسة بدال من الدكتور /حمد
بن عبدالرحمن الجنيدل .
كما تم تحديث شروط وأحكام الصندوق بتاريخ 2016/08/08م لتعكس التغ ﺮات التالية :
ً
 -1تعي 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 .
 -2تعي ن ٔالاستاذ  /طالل ابراهيم القحطاني كعضو غ ﺮ مستقل ملجلس إدارة الصندوق .
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ممارسات التصويت السنوية
ال ينطبق .
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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 استعراض التطور ي أنشطة و أداء الصناديق الاستثمارية للف ﺮات املن ية ي  31مارس 2016م و  29سبتم ﺮ 2016م  ,ع ى
التوا ي .
 -2تم استعراض بيانات التدفقات النقدية الداخلة والخارجة للصناديق خالل الف ﺮات املن ية ي  31مارس 2016م و  29سبتم ﺮ
2016م  ,ع ى التوا ي .
 -3تم استعراض أداء صناديق فالكم وأخر التطورات .
 -4تم مناقشة موافقة هيئة السوق املالية ع ى التعديالت الواردة ع ى شروط وأحكام الصناديق .
 -5مناقشة واعتماد سياسات واجراءات املتعلقة بحقوق التصويت لصناديق فلكم الاستثمارية .
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 -6استعرض 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

.

 -7تم 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
 -8ناقش مدير الصندوق مخالفة هيئة السوق املالية رقم ص 16/5997/7/3/وتاريخ 2016/06/16م لصندوق فالكم للمرابحة
بالريال السعودي .

ج( مدير الصندوق
-1

اسم مدير الصندوق  :شركة فالكم للخدمات املالية
ص.ب884 .
الرياض 11421
اململكة العربية السعودية
www.Falcom.com.sa
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معلومات مدير الصندوق بالباطن :
ال ينطبق
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مراجعة ألنشطة الاستثمار خالل الف ﺮة
توزيع استثمارات الصندوق

كما ي اية
2016

كما ي اية
2015

توزيع استحقاقات مكونات الصندوق

كما ي اية
2016

كما ي اية
2015

صفقات مرابحة
صناديق استثمارية مماثلة
نقد
املجموع

86.33%
1.07%
12.60%
100.00%

99.50%
0.00%
0.50%
100.00%

أقل من  90يوم
من  90يوم إ ى 120يوم
من  120يوم فما فوق
املجموع

36.65%
55.90%
7.45%
100.00%

1.81%
31.96%
66.24%
100.00%

تقرير عن أداء صندوق الاستثمار خالل الف ﺮة

حقق صندوق فالكم للمرابحة بالريال معدل عائد مرتفع خالل عام  ،2016نتيجة ا ى ارتفاع معدل املرابحة ب ن البنوك ال تأثرت
بإنخفاض السيولة خالل العام .استطاع الصندوق ٕالاستفادة من ٕالارتفاع ي معدالت املرابحة خالل الربع الثاني و ي شهر أكتوبر .عادت
السيولة ي القطاع البنكي ي اية  ،2016بعد إصدار الحكومة للسندات الدوالرية  .كما نعتقد أن معدالت املرابحة قد ت ﺮاوح ماب ن %1
إ ى %2نتيجة للتباطؤ ي القروض وارتفاع السيولة ي القطاع املصر ي.
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تفاصيل أي تغي ﺮات حدثت ع ى شروط و أحكام ومذكرة املعلومات خالل الف ﺮة
قام مدير الصندوق بالتغ ﺮات التالية خالل العام وذلك ً
بناء ع ى موافقة الهيئة بتاريخ 2016/03/23م :
 -1إعادة تشكيل أعضاء الهيئة الشرعية وذلك بتعي ن الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز النفيسة بدال من الدكتور /حمد
بن عبدالرحمن الجنيدل .
كما تم تحديث شروط وأحكام الصندوق بتاريخ 2016/08/08م لتعكس التغ ﺮات التالية :
ً
 -1تعي 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 .
 -2تعي ن ٔالاستاذ  /طالل ابراهيم القحطاني كعضو غ ﺮ مستقل ملجلس إدارة الصندوق .
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
بلغت استثمارات الصندوق ي الصناديق الاستثمارية ٔالاخرى كما ي اية عام 2016م ما نسبته . %1.07
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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
-1

اسم أم ن الحفظ  :شركة فالكم للخدمات املالية
ص.ب884 .
الرياض 11421
اململكة العربية السعودية
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
www.pwc.com/me
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رأي املحاسب القانوني

و( القوائم املالية

ً
تم اعداد القوائم املالية املرفقة 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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