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أ( معلومات صندوق الاستثمار
-1
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اسم صندوق الاستثمار
صندوق فالكم املتداول لألسهم السعودية
FALCOM 30 ETF
اهداف وسياسات الاستثمار وممارساته
يس ى الصندوق لتحقيق نمو ومكاسب رأسمالية ع ى املدى الطويل من خالل ٕالادارة غ ﺮ النشطة لسلة من ٔالاسهم السعودية املدرجة
ي السوق السعودي بغرض تحقيق مستوى أداء يماثل أداء املؤشر قبل الرسوم واملصاريف.
يستثمر الصندوق ع ى ٔالاقل  %95من أصوله ي أسهم الشركات املتوافقة مع الضوابط الشرعية املدرجة واملتداولة ي سوق تداول
ي اململكة العربية السعودية.
يتبع الصندوق أسلوب ٕالادارة غ ﺮ النشطة باالستثمار ي مكونات محفظة مؤشر فالكم  30لألسهم السعودية )مؤشر القياس( .وع ى
كاف ي
أي حال ،تتم عمليات اعادة التوازن بشكل دوري )كل ربع سنة ع ى ٔالاقل( بغرض التأكد من مطابقة أداء املؤشر وتوفر نقد ٍ
الصندوق.

كاف ي الصندوق
يستثمر الصندوق ي مكونات محفظة املؤشر مع مراعاة ٔالاوزان النسبية لتوزيع ٔالاصول بينما يتم املحافظة ع ى نقد ٍ
بشكل مستمر ملواجهة املصاريف وأي ال امات أخرى ع ى الصندوق.
ال يس ى الصندوق لتجاوز أداء املؤشر مثل الصناديق الاستثمارية ٔالاخرى وال يس ى للدخول بشكل مؤقت ي استثمارات دفاعية عند
انخفاض السوق أو ي حالة التقييم املبالغ فيه ويس ى الصندوق ملحاكاة ومطابقة أداء املؤشر ٕالارشادي.
يقوم مدير الصندوق ع ى أساس سنوي ع ى ٔالاقل بتقويم املؤشر للتأكد من أن أهداف الصندوق لتحقيق النمو واملكاسب الرأسمالية
ع ى املدى الطويل يمكن أن تتحقق بشكل مناسب.
−
−

يس ى الصندوق ملحاكاة أداء املؤشر من خالل املحافظة ع ى نسبة الانحراف عند أدنى مستوى.
يس ى مدير الصندوق للمحافظة ع ى هامش انحراف مقارنة بأداء املؤشر بحد أق  %1مع ٔالاخذ ي الاعتبار عوامل
الدخل والرسوم واملصاريف.
* يتم قياس نسبة الانحراف كمعامل انحراف للزيادة أو النقصان ي كل يوم لعائد الصندوق مقارنة بمستوى ٔالاداء

اليومي للمؤشر.
 −يس ى الصندوق لتحقيق معامل ارتباط قدرﻩ  0.99ع ى أساس سنوي ب ن مستوى العائد اليومي للمؤشر ٕالارشادي
والعائد اليومي للصندوق.
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سياسة توزيع الدخل ؤالارباح
-

-4

يتم الاحتفاظ بالتوزيعات املستلمة بواسطة الصندوق ي الصندوق بشكل عام .ال يجري الصندوق توزيعات دورية ع ى
حام ي الوحدات وتنعكس أي مبالغ متوفرة للصندوق من التوزيعات ع ى صا ي قيمة ٔالاصول.
ً
يجوز ملدير الصندوق إعادة استثمار فائض السيولة حيثما كان مالئما بالشراء ي أسهم املحفظة القائمة بغرض تحقيق
التطابق مع محفظة املؤشر.
ً
ً
ومع ذلك ،يجوز أن يجري الصندوق وفقا لتقدير مجلس إدارته توزيع الفائض ي شكل توزيعات لحام ي الوحدات وفقا
لتقدير مدير الصندوق ي اطار أهداف الصندوق .أي توزيعات من هذا القبيل تخضع العتماد مجلس ادارة الصندوق.

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 (

2014
2015
2016

26,870,515
22,438,099
20,906,909

صا ي قيمة أصول الصندوق لكل وحدة
) بالريال السعودي (
اية
الف ﺮة

أع ى قيمة خالل
السنة

أقل قيمة خالل
السنة

عدد
الوحدات
املصدرة ي
اية الف ﺮة

29.0492
24.9312
27.8759

39.1784
34.8710
27.9997

25.5351
24.5206
20.0844

925,000
900,000
750,000

قيمة ٔالارباح املوزعة
لكل وحدة
ٕالاجما ي

الصا ي

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A

نسبة
املصروفات

1.00%
1.00%
1.00%

 -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 املتداول
لألسهم السعودية

11.81%
-6.88%
34.69%
39.38%
6.04%
-2.41%
10.74%
30.61%
-2.96%
-14.18%
11.81%

ب( مقابل الخدمات والعموالت ؤالاتعاب ال تحملها الصندوق خالل العام
الرسوم واملصاريف الفعلية ال تحملها الصندوق خالل العام

رسوم ٕالادارة
رسوم الحفظ
رسوم ٕالاداري
رسوم املؤشر
رسوم ٕالادراج والتسجيل
أتعاب املراجع الخار ي
رسوم متابعة ٕالافصاح
اجما ي الرسوم واملصاريف
نسبة املصاريف إ ى متوسط قيمة أصول الصندوق

املبلغ
) بالريال السعودي (

106,572
16,239.60
18,404.88
10,8266.40
8,661.12
45,000
7,500
213,204
1%

3

ج( يتبع مدير الصندوق قواعد حساب بيانات أداء الصندوق بشكل متسق كما هو موضح ي شروط وأحكام الصندوق.
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التغ ﺮات الجوهرية خالل الف ﺮة
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 .

-5

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

.
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 -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

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
يتبع الصندوق أسلوب ٕالادارة غ ﺮ النشطة باالستثمار ي مكونات محفظة مؤشر فالكم  30لألسهم السعودية )مؤشر القياس( .مع
مراعاة ٔالاوزان النسبية لتوزيع ٔالاصول واملحافظة ع ى نسبة الانحراف عند أدنى مستوى.
كاف ي
تتم عمليات اعادة التوازن بشكل دوري )كل ربع سنة ع ى ٔالاقل( بغرض التأكد من مطابقة أداء املؤشر وتوفر نقد ٍ
الصندوق ملواجهة املصاريف وأي ال امات أخرى ع ى الصندوق.
تمت خالل السنة  4عمليات إعادة توازن ملحتويات سلة الصندوق  ,فيما ي ي ٔالاوزان النسبية ملكونات أع ى  10شركات ي
الصندوق خالل الف ﺮة:
الرمز

اسم الشركة

1120
2010
4250
7010
2280
1150

مصرف الراج ي
سابك
جبل عمر
ٕالاتصاالت السعودية
املرا ي
مصرف ٕالانماء
نقد
مجموعة صافوال
كهرباء السعودية
معادن

2050
5110
1211
-4

كما ي
2016/12/31

كما ي
2015/12/31

16.44%
12.76%
9.21%
5.18%
3.79%
3.71%
3.67%
3.54%
3.54%
3.48%

15.18%
11.94%
7.56%
5.44%
3.89%
4.03%
2.13%
4.91%
2.78%
3.30%

تقرير عن أداء صندوق الاستثمار خالل الف ﺮة
خالل عام  ،2016ارتفعت أسعارأسهم أك ﺮ خمس شركات ي السوق السعودي من حيث القيمة السوقية حوا ي  %25ي
املتوسط ،حيث تمثل مجموع أوزان هذﻩ الشركات حوا ي  %50من املؤشر .أدى ذلك إ ى تحقيق صندوق فالكم 30
ً
املتداول عائدا مقدارﻩ ) (11%خالل عام  .2016مع استمرار التذبذب ي أسعار ٔالاسهم ي السوق السعودي ،نتوقع أن
ً
ً ً
تكون أسهم الشركات الك ﺮى من حيث القيمة السوقية كمالذا آمنا للمستثمرين وستنعكس إيجابا ع ى آداء صندوق
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فالكم  30املتداول.
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 -6تفاصيل 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،

-

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.

-8

استثمار الصندوق ي صناديق استثمارية أخرى
ال ينطبق .
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العموالت الخاصة خالل الف ﺮة
لم ي ﺮم مدير الصندوق خالل الف ﺮة أي ترتيبات عمولة خاصة .

 -10بيانات أخرى
للمزيد من املعلومات ير ى الرجوع إ ى شروط وأحكام الصندوق .

د( أم ن الحفظ
 -1اسم أم ن الحفظ  :شركة إتش إس بي ﺳ )السعودية( املحدودة
ص ب  9084الرياض 11413
اململكة العربية السعودية
www.hsbcsaudi.com
saudiarabia@hsbc.com
-2

واجبات ومسؤوليات أم ن الحفظ
 -الحفظ املادي ألصول الصندوق ،عند الحاجة.

ً
 -القيام باجراءات تنفيذ الطلبات املقدمة من صانع السوق وفقا لتوج ات مدير الصندوق إلصدار واس ﺮداد وحدات الصندوق

ع ى النحو التا ي:
)أ( مراجعة مكونات املحفظة ي ضوء املعلومات املعلن ع ا بواسطة مدير الصندوق.
6

)ب( عند تنفيذ طلب اصدار الوحدات يقوم صانع السوق بال ﺮتيب لتحويل سلة ٔالاسهم والعناصر النقدية ٔالاخرى من حساب
صانع السوق ا ى حساب مدير الصندوق.
)ج( عند تنفيذ طلب اس ﺮداد الوحدات يقوم أم ن الحفظ بالتأكد من وجود الوحدات ي حساب صانع السوق.
)د( ال ﺮتيب للقيام باصدار واس ﺮداد وحدات الصندوق والتأكد من أن عملية الادراج )أو وقف الادراج( قد تمت بشكل صحيح من
طرف تداول.
)هـ( عند الاصدار ،التأكد من أن عدد وقيمة الوحدات ال جرى تحويلها لحساب الصندوق تعادل عدد وقيمة وحدات الاصدار
املحولة لحساب صانع السوق.
)و( عند الاس ﺮداد ،التأكد من أن وحدات الصندوق )وقيمها( تتناسب مع سلة ٔالاسهم )وقيمها( املحولة لحساب صانع السوق.
)ز( تسوية عمليات اصدار واس ﺮداد الوحدات خالل اليوم مع تداول.
-3

رأي أم ن الحفظ
املسؤوليات املنوطة بأم ن الحفظ ال تشمل إبداءﻩ لهذا الرأي

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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