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 شروط وأحكام الصندوق 
 

 

 اسم الصندوق 

 السعودية لألسهم فالكم صندوق 

 (عام مفتوح ي )صندوق استثمار 

 

 مدير الصندوق 

 فالكم للخدمات املالية شركة

 

 على أنه صندوق استثمار متوافق مع املعايير الشرعية املجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعية املعنية لصندوق االستثمار. السعودية لألسهمتم اعتماد صندوق فالكم 

يمثل عالقة تعاقدية على سبيل الوكالة بين مدير الصندوق و ذه شروط وأحكام صندوق فالكم لألسهم السعودية وهو برنامج استثمار جماعي مفتوح للمشاركة ه

تخضع شروط وأحكام . م03/02/2019وجرى آخر تحديث لها في . م31/30/2007هـ املوافق 12/03/1428واملستثمرين فيه، تم  تسجيله لدى هيئة السوق املالية بتاريخ 

الصادرة عن هيئة السوق املالية و أي تعديالت  لألنظمة السارية في اململكة العربية السعودية و األحكام الواردة بالئحة صناديق االستثمار  واملستندات التابعة لها الصندوق 

 كاملة وواضحة و صحيحة وغير مضللة عن صندوق االستثمار, وتتضمن معلومات أو توجيهات أخرى صادرة عنها في هذا الخصوص

 

خرى وأخذ املعلومات واملستندات األ  ذكرةمو على املستثمرين في هذا الصندوق واألشخاص املتلقين لهذه النشرة قراءة الشروط واألحكام املضمنة فيها بعناية 

 قبل اتخاذ أي قرار استثماري بشأن االستثمار في الصندوق. مشورة مستشاريهم املهنيين وأن يراعوا أي متطلبات نظامية وقانونية

 

 :حكام الصندوق أتاريخ اصدار شروط و 

 م16/04/2007

 :بتاريخ تم تحديث آخر 

 م03/02/2019

 :تاريخ موافقة الهيئة على تأسيس صندوق االستثمار وطرح وحداته

 م31/03/2007
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 الصندوق  ر ديم أ

 06020-37. شركة مساهمة سعودية مقفلة مرخصة من قبل هيئة السوق املالية بموجب ترخيص رقم فالكم للخدمات املالية شركة

للقيام بخدمات التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية، و إدارة الصناديق  م27/05/2006هـ املوافق 29/04/1427وتاريخ 

 االستثمارية واملحافظ الخاصة، والترتيب، وتقديم املشورة والحفظ في األوراق املالية.

 ب
دير مل الرئيس ي املكتب  عنوان

 الصندوق 

 شركة فالكم للخدمات املالية

 العليا العام طريق

 11421الرياض  884ص. ب. 

 8004298888هاتف 

 + 966( 11) 4617268فاكس 

 

 ج
عنوان املوقع االلكتروني ملدير 

 الصندوق 
www.falcom.com.sa 

 أمين الحفظ د

-37املالية بموجب ترخيص رقممرخصة من قبل هيئة السوق   سعودية ذات  شخص واحد مساهمة مقفلةشركة املالية  البالد شركة

للقيام بخدمات التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية، و إدارة الصناديق م 14/08/2007املوافق هـ01/08/1428وتاريخ  08100

 االستثمارية واملحافظ الخاصة، والترتيب، وتقديم املشورة والحفظ في األوراق املالية.

 هـ
 ألمينعنوان املوقع االلكتروني 

 الحفظ
 capital.com-albiladwww. 

 املطبق النظام .2

بية العر  ، ومدير الصندوق خاضعان لنظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية واألنظمة واللوائح األخرى ذات العالقة السارية واملطبقة في اململكةالسعودية لألسهمصندوق فالكم 

 السعودية.

 االستثمارأهداف صندوق  .3

 تحقيق مكاسب رأسمالية بما يحقق نمو رأس املال على املدى الطويل.صندوق استثماري عام مفتوح يهدف إلى  هو  ألهداف صندوق االستثمار وصف أ

http://www.falcom.com.saبريد
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 وممارساته االستثمار  ساتاسي ب

 : الصندوق  بها يستثمر  التي األصول 

. السعودية األسهم أسواقيستثمر الصندوق في األوراق املالية املدرجة في سوق األسهم السعودية التي تتوافق مع الضوابط الشرعية في 

 يمنح الصندوق املستثمرين الفرصة للمشاركة في فرص النمو التي تتوفر في السوق السعودي.

 

 األعلى الحد األدنى الحد األصول  فئات

 %100 %90 الشركات املدرجة في السوق السعودي و املتوافقة مع الضوابط الشرعية أسهم

 

% على األقل من صافي أصوله في أسهم الشركات املتوافقة مع الضوابط الشرعية واملدرجة في السوق 90يستثمر الصندوق  -

 السعودية في ظروف السوق العادية.

الظروف االقتصادية غير مواتية لالستثمار، فإنه يقوم مؤقتا باستثمارات قد  عندما يعتقد مدير الصندوق بأن ظروف السوق أو  -

أو على شكل استثمارات قصيرة  % من أصول الصندوق بطريقة دفاعية من خالل اإلبقاء على كل األصول في صورة نقد100تصل إلى 

 يشمل كذلك املرابحة قصيرة األجل.واالستثمار في األدوات الدفاعية بشكل مؤقت قد  أو طويلة األجل عالية الجودة.

 

 : وممارساته االستثمار  سياسة

يوظف مدير الصندوق استراتيجية استثمار نشطة لتحقيق أهداف الصندوق ويقوم باالستثمار بشكل مباشر في األسهم املدرجة في  -

 سوق األسهم السعودي بما يتوافق مع الضوابط الشرعية.

 فريق ويسعى( القياس مؤشر ) FSIفالكم لألسهم الشرعية  مؤشر  مقابل الصندوق  أداء بقياس فالكم شركة في األصول  إدارة تقوم -

 :خالل من وذلك القياس مؤشر  أداء يتجاوز  أداء مستوى  لتحقيق األصول  إدارة

 ( التوزيع النشط على مستوى القطاعات.1)

 .( االنتقاء النشط ألسهم املحفظة2)

في هذا الصندوق عن طريق التحليل التصاعدي املرتكز على القيمة طويلة األجل، ويركز على يتم اختيار االستثمار في أسهم معينة  -

القيمة السوقية لألسهم ومقارنة ذلك بتقويم مدير الصندوق لعناصرها األساسية مثل أرباح الشركة وقيمة أصولها والتدفقات 

مش كذلك يأخذ املدير في االعتبار أيضا مكرر السعر للربح والهواسنوات( لتلك الشركة.  5النقدية املحتملة على املدى الطويل )عادة 

 الربحية وقيمة التصفية للشركة.

عند اختيار استثمارات الصندوق، فإن مدير الصندوق يؤمن بأهمية الزيارات امليدانية إلى موقع ُمْصدر األسهم وذلك لتقييم عوامل  -

 شركة.هامة وجوهرية مثل قوة اإلدارة والظروف املحلية لل

 االستثمار صندوق  مدة .4

 هو صندوق استثماري عام مفتوح، ولن يكون هناك مدة محددة لعمل الصندوق وال تاريخ الستحقاق الصندوق. السعودية لألسهمصندوق فالكم 

 حدود االستثمار /قيود .5

االستثمار الصادرة عن هيئة السوق املالية وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات بما يلتزم مدير الصندوق خالل إدارته للصندوق بالقيود والحدود التي تفرضها الئحة صناديق 

 يتوافق مع املعايير الشرعية.

 عملة الصندوق  .6

  الصندوق الصندوق هي الريال السعودي.  وفي حالة الدفع للوحدات بعملة غير عملة الصندوق )الريال السعودي(، فإن مدير  عملة
ً
يقوم بتحويل عملة الدفع إلى عملة الصندوق وفقا

 بناء على السعر بعد التحويل.
ً
 لسعر صرف العمالت الساري وقت االشتراك ومن ثّم فإن الشراء سوف يكون نافذا

 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب .7
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 أ
تفاصيل لجميع الرسوم املفروضة 

 على الصندوق 

.  الصندوق  أصول % من صافي قيمة 1.75 :إدارة الصندوق  أتعاب -
ً
تحسب  الصندوق إدارة  أتعابيحصل مدير الصندوق على  سنويا

أشهر كمستحقات، ويحتفظ مدير الصندوق  3ويتم دفعها كل يوم ( تخصم في كل يوم تقويم   365أيام السنة )  علىتناسبي  بشكل

والت أو أتعاب قانونية ونفقات أخرى يتم تحملها بواسطة الصندوق بالحق في أن يسترد من الصندوق، في أي وقت، أية رسوم أو عم

 ألنظمة هيئة السوق املالية.
ً
 تتعلق بالتكاليف اإلدارية وفقا

 ريال سعودي في السنة. )يتحملها الصندوق( 39,000 : القانوني املحاسباتعاب  -

 )يتحملها الصندوق(. من قيمة األصول تحت الحفظ %0.02  أتعاب الحفظ: -
ً
 سنويا

 عن الصندوق(. يتحملها مدير الصندوق ال يوجد ) الشرعية: اللجنة أتعاب -

 ريال سعودي في السنة. )يتحملها الصندوق( 7,500 رسوم مراجعة ومتابعة اإلفصاح: -

 يتم تسجيلها بالتكلفة و أي تكاليف تتعلق بتداول األسهم يتحملها الصندوق. التعامل )الوساطة(: مصاريف -

ريال سعودي في الشهر في  5,000ريال سعودي عن كل اجتماع وتكون بحد أقص ى مبلغ  3,000 :أعضاء مجلس اإلدارة  أتعاب -

 .)يتحملها مدير الصندوق( الحاالت التي يكون فيها أكثر من اجتماع في الشهر.

 ال يوجد. إقتراض:رسوم  -

 للزكاة العامة الهيئة من الصادرة التنفيذية الالئحة تعليمات حسب املضافة القيمة ضريبة تطبيق سيتم ضريبة القيمة املضافة : -

 .والتكاليف واالتعاب واملصاريف الرسوم جميع على والدخل

ال تشمل ضريبة القيمة املضافة مالم واملستندات األخرى للصندوق جميع الرسوم واملصاريف املذكورة في هذه الشروط واألحكام 

 يتم النص على خالف ذلك.

 ب

تفاصيل مقابل الصفقات 

املفروضة على االشتراك 

 واالسترداد

 % من مبلغ اإلشتراك )يتحملها املستثمر عند االشتراك(.1.50 رسوم االشتراك: -

 ال توجد. رسوم االسترداد: -

% من مبلغ االسترداد على مالك الوحدة الذي يطلب 0.50سوف يتم تحصيل رسم استرداد مبكر بنسبة  املبكر:رسوم االسترداد  -

 ( يوما من تاريخ االشتراك.30استرداد وحدات في خالل ثالثين )

 ال يوجد :امللكية نقلرسوم  -

 للزكاة العامة الهيئة من الصادرة التنفيذية الالئحة تعليمات حسب املضافة القيمة ضريبة تطبيق سيتم ضريبة القيمة املضافة : -

 .والتكاليف واالتعاب واملصاريف الرسوم جميع على والدخل

 ج
تفاصيل أي عموالت أخرى أبرمها 

 مدير الصندوق 
 ينطبق ال 

 والتسعير التقويم .8

 تقويم أصول الصندوق   أ

وراق تقويمها بسعر آخر صفقة تمت في ذلك السوق. وفي حال كانت تلك األ : يتم املاليةاألوراق املالية املدرجة أو املتداولة في السوق  -

 آلخر سعر قبل التعليق، إال إذا كان هناك دليل قاطع على أن قيمة هذه األوراق املالية قد 
ً
املالية معلقة، فسيتم تقويمها وفقا

 انخفضت عن السعر املعلق.

ق الصندوق بناًء على الطرق والقواعد التي يوافق عليها أمين الحفظ وبعد التحقأي استثمار آخر: القيمة العادلة التي يحددها مدير  -

 منها من قبل املحاسب القانوني للصندوق.

 عند الساعة  نقاط التقويم عدد ب
ً
 باستخدام أسعار اإلغالق لليوم السابق. 10:00صندوق فالكم لألسهم السعودية يتم تقويمه يوميا

ً
 صباحا
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 ج
التي ستتخذ في حالة  االجراءات

 الخطأ في التقويم أو التسعير

, فإن مدير الصندوق يوثق الخطأ بشكل خاطئفي حال تقويم أصل من أصول الصندوق بشكل خاطئ أو حساب سعر الوحدة بشكل  -

 عن الخطأ في التقويم أو التسعير الذي يشكل ما نسبته 
ً
ويتم اإلفصاح عن  ٪ أو أكثر من سعر الوحدة،0.5مباشر ويبلغ الهيئة فورا

 في موقع مدير الصندوق اإللكتروني واملوقع اإللكتروني للسوق وفي تقارير الصندوق 
ً
 .ذلك فورا

سيقوم مدير الصندوق بتعويض جميع مالكي الوحدات املتضررين )بما في ذلك مالكي الوحدات السابقين( عن جميع أخطاء التقويم  -

 أو التسعير دون تأخير.

 د
طريقة احتساب سعر  تفاصيل

 الوحدة

يقوم مدير الصندوق بحساب استثمارات الصندوق في كل يوم تقويم، ويكون تحديد التقويم بناًء على جميع األصول التي تضمها  -

املحفظة مخصوما منها املستحقات الخاصة بصندوق االستثمار في ذلك الوقت. ويتم حساب صافي قيمة األصول لكل وحدة " سعر 

 :بناًء على املعادلة التاليةالوحدة " 

 عدد الوحدات القائمة وقت التقويم÷ ملصروفات املتراكمة ( ا –ملستحقات ا –)إجمالي األصول 

 

 كان نوعها وطبيعتها كما تم ايضاح طريقة تقويمها في الفقرة ) -
ً
أ(، وباالضافة إلى ) /8تكون أصول الصندوق شاملة لكل االصول أيا

 والتوزيعات واجبة الدفع في شكل أسهم أو نقدية أو مستحقات أخرى للصندوق(.النقد، األرباح 

تكون التزامات الصندوق شاملة لكل االلتزامات أيا كان نوعها وطبيعتها، بما في ذلك على سبيل املثال ال الحصر جميع القروض  -

 أ( من هذه النشرة./7والتي تم ايضاحها في الفقرة ) والذمم الدائنة، جميع املصاريف والرسوم املستحقة أو املتراكمة على الصندوق 

 ووقت نشر سعر الوحدة مكان هـ
 على موقعي تداول:

ً
االلكتروني ملدير  واملوقع    www.tadawul.com.sa أسعار صندوق فالكم لألسهم السعودية سوف يتم نشرها يوميا

.10و بحد أقص ى الساعة    www.falcom.com.sa: الصندوق 
ً
 صباحا

 التعامالت .9

 أ
 في الصندوق  مدير  مسؤوليات

 شأن طلبات االشتراك واالسترداد

 إجراءات اإلشتراك :

نهاية يوم العمل الذي يسبق يوم التعامل على مدير الصندوق قبول طلبات االشتراك واإلسترداد في كل يوم عمل حتى موعد أقصاه  -

 مباشرة. طلب االشتراك الذي تم استالمه واستيفاء شروطه يعتبر غير قابل لاللغاء.

وقع أو أي متطلبات أخرى فإن مدير الصندوق يحتفظ بالحق في رفض أي ومع ذلك،  -
ُ
بصرف النظر عن استالم طلب اإلشتراك امل

لتقديم أية أسباب. وفي هذه الحالة فإن مدير الصندوق يقوم بإعادة مبلغ االشتراك الذي  طلب اشتراك في أي صندوق دون الحاجة

 .خالل وقت مناسب دون خصم أو إضافة دفعه املستثمر مقابل االشتراك

 : االستردادإجراءات 

الستثماره بنسبٍة تؤدي إلى  يجوز للمستثمرين استرداد كل وحدات االستثمار الخاصة بهم أو جزء منها. و في حالة استرداد املشارك -

 انخفاض مشاركته عن الحد األدنى املطلوب للمشاركة في الصندوق فإنه سيتم رد كامل حصته االستثمارية.

 ب

فترة زمنية بين تسلم طلب  أقص ى

االسترداد ودفع عوائده ملالك 

 الوحدات

 التالي.يتم دفع حصيلة االسترداد في مدة اقصاها يومي عمل بعد يوم التقويم 

 ج
 وحدات في التعامل قيود

 الصندوق 
 يوجد ال 

http://www.tadawul.com.sa/
http://www.falcom.com.sa/
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 د

التي يؤجل معها التعامل  الحاالت

في الوحدات او يعلق واإلجراءات 

 املتبعة في تلك الحاالت

 : التالية الحاالت في الصندوق  وحدات في التعامل تأجيل أو  تعليق في الحق الصندوق  ملدير 

 إذا طلبت الهيئة ذلك. -1

 الصندوق أن التعليق يحقق مصالح مالكي الوحدات.إذا رآي مدير  -2

ق إذا -3
ّ
,  عامال الصندوق  يملكها التي األخرى  األصول  أو  املالية األوراق في التعامل فيها يتم التي الرئيسية السوق  في التعامل عل

 أصول  قيمة لصافي جوهرية أنها معقول  بشكل الصندوق  مدير  يرى  التي دوق نالص أصول  إلى بالنسبة إما و  عام بشكل إما

 . العام الصندوق 

اريخ في حالة تعليق تقويم الصندوق، فإن طلبات االسترداد أو االشتراك التي يتم تقديمها في تاريخ التعليق أو بعده، سوف يتم تنفيذها في ت

التالي عندما يتم إنهاء تعليق التقويم. كما سيقوم مدير الصندوق فورا باشعار الهيئة ومالكي الوحدات بأي تعليق مع توضيح  التعامل

وني أسباب التعليق، واشعارهم بالطريقة نفسها املستخدمة في االشعار عن التعليق فور انتهاء التعليق. واالفصاح عن ذلك في املوقع االلكتر

 و موقع السوق. ملدير الصندوق 

 هـ
التي يجري بمقتضاها  اإلجراءات

 اختيار طلبات االسترداد التي تؤجل

. في حالة أن تقويم تعامل% من صافي قيمة أصول الصندوق في أي يوم 10فالكم ليست ملزمة بتنفيذ طلبات االسترداد ألكثر من 

 التعاملقديمه في تاريخ التعليق أو بعده يتم تنفيذه في تاريخ الصندوق قد تم تعليقه، فإن طلب استرداد وحدات الصندوق الذي يتم ت

  .التالي عندما يتم إنهاء تعليق التقويم

يقوم مدير الصندوق بتنفيذ طلبات االسترداد املستلمة يتم اختيار طلبات االسترداد التي تؤجل بناء على األسبقية وحجم االسترداد حيث 

 وذلك في حدود 
ً
 قيمة أصول الصندوق. أما طلبات االسترداد املتبقية فيتم تأجيلها الى يوم التعامل التالي.% من صافي 10أوال

 و
ملكية الوحدات إلى  نقل

 مستثمرين آخرين
 اليسمح مدير الصندوق بنقل ملكية الوحدات إلى مستثمرين آخرين.

 ز
استثمار مدير الصندوق في 

 الصندوق 

وبصفتها مدير الصندوق االشتراك في الصندوق ابتداًء من طرحه، ومن ثمَّ يمكن تقليص مساهمتها يجوز لشركة فالكم للخدمات املالية 

.
ً
 للمستوى الذي يعتبر مناسبا

ً
 تدريجيا

 ح

املحدد واملواعيد النهائية  التاريخ

لتقديم طلبات االشتراك 

 واالسترداد

مباشرة. في حالة استالم طلب  التعاملالعمل الذي يسبق يوم  يمكن االشتراك واإلسترداد في كل يوم عمل في موعد أقصاه نهاية يوم

في يوم  التقويم سعر  االشتراك أو إيداع مبلغ االشتراك بعد التاريخ املحدد تتم اجراءاته )ما لم يقرر مدير الصندوق غير ذلك(على أساس

. التعاملالتالي. وفي حالة عدم إستالم مبلغ اإلشتراك بنهاية يوم  التعامل
ً
 التالي يعد طلب اإلشتراك الغيا

 ط
تقديم الطلبات الخاصة  إجراءات

 باالشتراك أو االسترداد

 :الوحدات في االشتراك إجراءات

املستثمرين الراغبين في شراء وحدات في الصندوق عليهم تعبئة نموذج طلب االشتراك وتوقيعه وتسليمه ألي فرع من فروع  على -

أو تعبئة طلب االشتراك واملوافقة على شروط وأحكام الصندوق عن طريق نظام فالكم للخدمات  .فالكم، مع تسديد مبلغ االستثمار

 ك في الحساب املخصص لذلك.االلكترونية، وايداع مبلغ االشترا

في حالة الدفع أو الحواالت املصرفية فإن االستثمار في الصندوق سوف يتم تنفيذه فقط عند استالم إشعار بتصفية املقاصة أو  -

 .الحوالة

عملة وفي حالة الدفع للوحدات بعملة غير عملة الصندوق )الريال السعودي(، فإن مدير املحفظة يقوم بتحويل عملة الدفع إلى  -

 بناء على السعر بعد التحويل.
ً
 لسعر صرف العمالت الساري وقت االشتراك ومن ثّم فإن الشراء سوف يكون نافذا

ً
 الصندوق وفقا

 :الوحدات استرداد إجراءات

ة يقوم حامل الوحدات بتعبئة نموذج طلب االسترداد وتوقيعه وتسليمه ملدير الصندوق من خالل مكاتبه في كل يوم عمل، أو تعبئ -

 طلب االسترداد وتسليمه عن طريق نظام فالكم للخدمات االلكترونية، وتتم معالجة طلبات االسترداد في يوم التعامل التالي الستالم

 طلبات االسترداد.

 ال يوجد  االدنى لالشتراك أو االسترداد الحد ي



 م03/02/2019النشرة:  تاريخ تحديث
8 

 

 األدنى لرأس املال الحد ك

ملدير  لحد األدنى خالل مدة الطرح األوليوفي حال عدم جمع ا مليون ريال سعودي. 50الحد األدنى لرأس املال لبدء عمل الصندوق هو 

 كحد أقص ى واإلفصاح عن ذلك في املوقع االلكتروني ملدير  21الصندوق وبعد الحصول على موافقة الهيئة تمديد مدة الطرح األولي 
ً
يوما

ف يقوم مدير الصندوق بإعادة مبالغ االشتراك وأي عوائد ناتجة عن الصندوق وإن لم يتم جمع الحد األدنى خالل مدة الطرح األولي سو 

 استثمارها الى مالكي الوحدات دون أي حسم 

 وقد قام مدير الصندوق باستيفاء هذا املتطلب في فترة الطرح األولي للصندوق .

 ل

التصحيحية الالزمة  اإلجراءات

 10لضمان استيفاء متطلب 

ماليين ريال أو ما يعادلها كحد 

 ادنى لصافي قيمة أصول الصندوق 

يتبع مدير الصندوق األحكام الواردة في الئحة صناديق االستثمار والتعاميم الصادرة عن هيئة السوق املالية فيما يخص املتطلب الالزم 

 لبدء عمل الصندوق )حيثما ينطبق(.

 التوزيع سياسة .10

 لن يقوم مدير الصندوق بتوزيع أية أرباح على املشتركين حيث سيتم إعادة استثمار أرباح الشركات املوزعة في الصندوق.

 الوحدات مالكي الى التقارير  تقديم .11

 أ

 من نهاية الفترة التي تم فحصها بواسطة املراجع الخارجي للصندوق و تحتوي هذه التقارير ع 35خالل  سنة نصف كل األولية املالية التقارير تقوم فالكم بإعداد  -
ً
لى يوما

 القوائم املالية األولية ومعلومات عن مدير الصندوق وأي معلومات أخرى بشأن أنشطة الصندوق خالل الفترة.

 

 للقوانين املالية واألنظمة املطبقة في اململكة العربية السعودية خالل وكذلك تقرير سنوي مدقق يشمل البيانات املالية التي يتم إعد -
ً
 بعد نهاي 70ادها وفقا

ً
ة السنة يوما

 تفاصيل املركز املالي للصندوق وأدائه باالضافة إلى معلومات عن مدير الصندوق وأمين الحفظ كما في نهاية الس
ً
ات اننة املالية. يتم تدقيق البياملالية للصندوق متضمنا

 املالية السنوية واعتمادها بواسطة املراجع الخارجي للصندوق.

 

 يوضح عمليات 30خالل  الوحدات مالكييستلم  -
ً
 من نهاية كل سنة تقريرا

ً
ترة ضافة إلى عدد وقيمة الوحدات التي يملكها املستثمر خالل تلك الفباإل خالل تلك الفترة  هيوما

 ب املخصومة من مالك الوحدات.وإجمالي مقابل الخدمات واملصاريف واألتعا

 ب

 .وموقع السوق االلكتروني يتم تسليم هذه التقارير عند الطلب من خالل مكاتب مدير الصندوق دون أي رسوم، كما سوف يتم نشرها في املوقع االلكتروني ملدير الصندوق  -

تعليق لتقويم الوحدات سوف يتم نشرها في املوقع االلكتروني ملدير الصندوق أو  أي معلومات مالية أخرى يتطلب نشرها بما في ذلك أسعار الوحدات أو اإلعالن عن أي -

 .موقع السوق االلكتروني وتكون متاحة للمستثمرين من خالل مكاتب مدير الصندوق دون أي رسوم

 ملقتضيات األنظمة سوف أي إخطارات للمستثمرين يقوم مدير الصندوق بإرسالها للمستثمرين حسب عناوينهم املسجلة في سجل حاملي الو  -
ً
حدات. وعند الضرورة أو وفقا

 يتم نشرها في الصحف اليومية.

 ج
ق عند الطلب من خالل مكاتب مدير الصندوق دون أي رسوم ، كما سوف يتم نشرها في املوقع االلكتروني ملدير الصندو  السنوية املالية بالقوائم الوحدات مالكي تزويديتم  -

 .وموقع السوق االلكتروني

 الوحدات مالكي سجل .12

 يقوم مدير الصندوق بإعداد وتحديث سجل خاص بمالكي الوحدات وحفظه في اململكة العربية السعودية.

 الوحدات مالكي اجتماع .13



 م03/02/2019النشرة:  تاريخ تحديث
9 

 

 أ
التي يدعى فيها إلى عقد  الظروف

 الوحدات ملالكياجتماع 

 يجوز ملدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع ملالك الوحدات بمبادرة منه. -

 .( أيام من استالم طلب كتابي من أمين الحفظ10يقوم مدير الصندوق بالدعوة الجتماع مالكي الوحدات خالل ) -

( أيام من استالم طلب كتابي من مالك أو اكثر من مالكي الوحدات 10يقوم مدير الصندوق بالدعوة الجتماع مالكي الوحدات خالل ) -

 قل من قيمة وحدات الصندوق.% على األ25الذين يملكون مجتمعين أو منفردين 

 ب
 اجتماع عقد إلى الدعوة اجراءات

 ملالكي الوحدات

تكون الدعوة الجتماع مالكي الوحدات باإلعالن عن ذلك في موقع مدير الصندوق اإللكتروني واملوقع اإللكتروني للسوق، وبإرسال  -

 : وذلكإشعار كتابي إلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ 

 أيام على األقل من االجتماع،قبل عشرة  .1

 قبل االجتماع. وسيتضمن اإلشعار تاريخ االجتماع ومكانه ووقته والقرارات املقترحة21وبمدة ال تزيد عن ) .2
ً
 .( يوما

 إال إذا حضره عدد من مالكي الوحدات يملكون مجتمعين  -
ً
% على األقل من قيمة 25ال يكون إجتماع مالكي الوحدات صحيحا

 .لعاموحدات الصندوق ا

إذا لم يستوِف النصاب املذكور في الفقرة السابقة ، فسيقوم مدير الصندوق بالدعوة الجتماع ثاني باإلعالن عن ذلك في موقع مدير  -

الصندوق اإللكتروني واملوقع اإللكتروني للسوق وبإرسال إشعار كتابي إلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ قبل موعد اإلجتماع 

 أيا كانت نسبة الوحدات املمثلة في اإلجتماع5تقل عن )الثاني بمدة ال
ً
 .( أيام. ويعد اإلجتماع الثاني صحيحا

 يجوز لكل مالك وحدات تعيين وكيل له لتمثيله في اجتماع مالكي الوحدات. -

 يمتلكها وقت االجتماع.يجوز لكل مالك وحدات اإلدالء بصوت واحد في اجتماع مالكي الوحدات عن كل وحدة  تصويت مالكي الوحدات حقوق  ج

 الوحدات مالكي حقوق  .14

 من مدير الصندوق  -
ً
 .الحصول على مذكرة املعلومات وملخص املعلومات الرئيسية باللغة العربية مجانا

 .الحصول على ملخص املعلومات الرئيسية الذي يعده مدير الصندوق بطريقة موجزة وبسيطة، ويتضمن املعلومات املتعلقة بخصائص الصندوق  -

 عند الطلب -
ً
 .الحصول على ملخص لسجل مالكي الوحدات )على أن يظهر هذا امللخص جميع املعلومات املرتبطة باملالك مقدم الطلب فقط( مجانا

 .ق التصويت في إجتماعات مالكي الوحداتح –لى سبيل املثال ال الحصر ع –ممارسة جميع الحقوق املرتبطة بالوحدات بما في ذلك  -

 .( أيام من سريان التغيير10ير الصندوق بتفاصيل التغييرات األساسية على الصندوق، وذلك قبل )تلقي إشعار من مد -

 استرداد الوحدات )في الصندوق العام املفتوح( قبل سريان أي تغيير أساس ي بدون رسوم استرداد )إن وجدت( -

 21تلقي إشعار كتابي من مدير الصندوق بأي تغييرات مهمة مقترحة قبل ) -
ً
 .من سريان التغيير( يوما

 استرداد الوحدات )في الصندوق العام املفتوح( قبل سريان أي تغيير مهم بدون رسوم استرداد )إن وجدت( -

 .( أيام من سريان التغيير8تلقي إشعار كتابي من مدير الصندوق بأي تغيير واجب اإلشعار في الصندوق العام قبل ) -

 .ه بفرض تعليق لالشتراك أو االسترداد لوحدات للصندوق مع توضيح أسباب التعليقتلقي إشعار فوري من مدير الصندوق عند قيام -

 .تلقي إشعار فوري من مدير الصندوق عند قيامه بإنهاء التعليق لالشتراك أو االسترداد لوحدات للصندوق  -

 .أو التسعير ملالكي الوحدات املتضررين الحق في الحصول على تعويض من مدير الصندوق عن جميع أخطاء التقويم -

 .إصدار قرار خاص بطلب عزل أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الصندوق، ويوجه هذا الطلب ملديرالصندوق  -

 للمادة ) -
ً
 .( من الئحة صناديق االستثمار70أن يلتزم مدير الصندوق بتطبيق جميع متطلبات اجتماعات مالكي الوحدات وفقا

 للمادة )أن يلتزم مدير الصندوق بتطبيق جميع متطلبات ت -
ً
 .( من الئحة صناديق االستثمار71قديم التقارير إلى مالكي الوحدات وفقا

 .في حال دمج الصناديق، يلتزم مدير الصندوق بتطبيق جميع متطلبات الباب السابع من الئحة صناديق االستثمار -

 .تلقي إشعار كتابي فوري من مدير الصندوق عند عزله ألمين الحفظ املعين من قبله -

 إشعار من مدير الصندوق عند إنهاء الصندوق العام. تلقي -

 الوحدات مالكي مسؤولية .15



 م03/02/2019النشرة:  تاريخ تحديث
10 

 

 تقتصر مسئولية مالكي الوحدات في تحمل خسارة استثماره في الصندوق أو جزء منه، واليكون له أي مسئولية عن ديون والتزامات الصندوق.

 الوحدات خصائص .16

قيمة متساوية في صافي قيمة يجوز للمدير إصدار عدد غير محدود من الوحدات في صندوق فالكم لألسهم السعودية وجميعها من نفس النوع، وتمثل كل وحدة حصة قياسية ذات 

 أصول الصندوق. 

 الصندوق  وأحكام شروط في التغييرات .17

 وأحكام صناديق االستثمار العامة واملوافقات واالشعارات املحددة بموجب الئحة صناديق االستثمار.يخضع هذا الصندوق لجميع األحكام املنظمة لتغيير شروط  أ

 ب

ذات عالقة بالصندوق بامتالك وحدات في الصندوق يوافق املشارك على أن شروط وأحكام الصندوق الواردة في هذه النشرة، وبنود طلب االشتراك أو أي وثائق أخرى  -

 .بينه و بين مدير الصندوق ستحكم العالقة 

 للمتطلبات النظامية واللوائح املرعية، بتعديل هذه الشروط واأل  -
ً
د حكام، أو أي وثائق أخرى، بعيوافق املشارك كذلك على أن مدير الصندوق قد يقوم من وقت آلخر، وفقا

األساسية في شروط وأحكام الصندوق. وفي تلك الحالة، يقوم مدير الصندوق  الحصول على موافقة مالكي الوحدات ومن ثم موافقة هيئة السوق املالية على التغييرات

 .( أيام من سريان التغيير10بإشعار مالكي الوحدات واإلفصاح عن تفاصيل التغييرات األساسية في موقعه اإللكتروني واملوقع اإللكتروني للسوق وذلك قبل )

  الوحداتلكي يقوم مدير الصندوق بإشعار هيئة السوق املالية وما -
ً
 بأي تغييرات مهمة مقترحة في شروط وأحكام الصندوق. وفي تلك الحالة، يقوم مدير الصندوق كتابيا

 من سريان التغيير. كما سيقوم مدير الصندوق باإلفصاح عن تفاصيل التغييرات املهمة في موقعه اإللكت21بإشعار مالكي الوحدات بالتغييرات املهمة وذلك قبل )
ً
ي رون( يوما

 .( أيام من سريان التغيير10واملوقع اإللكتروني للسوق وذلك قبل )

 بأي تغييرات واجبة اإلشعار وذلك قبل ) -
ً
 ( أيام من سريان التغيير. كما سيقوم مدير الصندوق 8يقوم مدير الصندوق بإشعار هيئة السوق املالية ومالكي الوحدات كتابيا

 ( أيام من سريان التغيير.21شعار في موقعه اإللكتروني واملوقع اإللكتروني للسوق وذلك قبل )باإلفصاح عن تفاصيل التغييرات الواجبة اإل 

  االستثمار  صندوق  انهاء .18

ن إذا الصندوق  إنهاء الصندوق  ملدير  يجوز  -  أو  مةاألنظ  في تغيير  أي حدوث حالة في أو  للصندوق، االقتصادي التشغيل لتبرير  كافية غير  اإلدارة تحت الصندوق  أصول  قيمة أن له تبيَّ

  الوحدات مالكي وإشعار  املالية السوق  هيئة بإخطار  الصندوق  مدير  يقوم الحالة، هذه في. الصندوق  إلنهاء كاف سبب أنها الصندوق  مدير  يرى  أخرى  ظروف أي
ً
 في برغبته كتابيا

  21 عن تقل ال  بمدة وذلك الصندوق  إنهاء
ً
 .فيه الصندوق  إنهاء املزمع التاريخ من يوما

 املشاركين على توزيعها فيتم التصفية من املتبقية األصول  وأما بالخصوم املتعلقة وااللتزامات الديون  تسديد ويتم تصفيتها تتم الصندوق  أصول  فإن الصندوق، إنهاء حالة في -

 للمستثمرين توزيعات أي عمل يتم لن فإنه الصندوق، تصفية بدء حالة في. بذلك الصندوق  مدير  من تأكيد إصدار  ويتم الوحدات إجمالي إلى منسوبة وحداتهم تمثلها التي بالنسبة

 .الصندوق  مدير  بواسطة التصفية حصيلة واستالم الصندوق  أصول  كافة تصفية يتم لم ما

 الصندوق  مدير  .19

 أ
 وواجباته الصندوق  مدير  مهام

 ومسؤولياته

بحكمة وبعدل بهدف تحقيق األهداف االستثمارية للصندوق يتولى مدير الصندوق )شركة فالكم للخدمات املالية( إدارة الصندوق  -

 .املضمنة في هذه النشرة كما يراعي في كل األحوال مصالح حاملي الوحدات في إطار شروط وأحكام الصندوق 

العالقة ( )"أهداف صندوق االستثمار"( من هذه النشرة وكذلك بالضوابط ذات 3يلتزم مدير الصندوق بالضوابط الواردة في الفقرة ) -

 .( )"قيود االستثمار"( الواردة في الئحة صناديق االستثمار41الواردة ضمن املادة )

يلتزم مدير الصندوق كذلك بالضوابط الشرعية لالستثمار، ويقوم وبشكل دوري بالتأكد من توافق جميع استثمارات الصندوق مع  -

وق تحت إشراف الهيئة الشرعية للصندوق، وتبليغ مجلس إدارة املعايير والضوابط الشرعية املعتمدة من الهيئة الشرعية للصند

 .الصندوق في حينه بأي مخالفات جوهرية

 يقوم مدير الصندوق في إطار مهامه بالتأكد من توفر السيولة الكافية للوفاء بأي طلبات استرداد محتملة. -

 ب
مدير الصندوق في تعيين مدير  حق

 صندوق من الباطن
 تعيين مدير صندوق من الباطن اذا رأى حاجة لذلك.يحق ملدير الصندوق 
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 ج
 مدير  لعزل  املنظمة األحكام

 استبداله أو  الصندوق 

 ،
ً
 لتعيين مدير صندوق بديل للصندوق أو اتخاذ أي تدبير آخر تراه مناسبا

ً
للهيئة حق عزل مدير الصندوق واتخاذ أي إجراء تراه مناسبا

 اآلتية:وذلك في حال وقوع أي من الحاالت 

 .توقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط اإلدارة دون إشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة األشخاص املرخص لهم .1

 .أو تعليقه من قبل الهيئة هإلغاء ترخيص مدير الصندوق في ممارسة نشاط اإلدارة أو سحب .2

 .ةفي ممارسة نشاط اإلدار  هتقديم طلب إلى الهيئة من مدير الصندوق إللغاء ترخيص .3

 .التزام النظام أو لوائحه التنفيذيةب -شكل تراه الهيئة جوهرياب -إذا رأت الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل  .4

وفاة مدير املحفظة االستثمارية الذي يدير أصول صندوق االستثمار أو عجزه أواستقالته مع عدم وجود شخص آخر مسجل لدى  .5

 االستثمار أو أصول الصناديق التي يديرها مدير املحفظة.مدير الصندوق قادر على إدارة أصول صندوق 

 أنها ذات أهمية جوهرية. –بناء على أسس معقولة  –أي حالة أخرى ترى الهيئة  .6

 الحفظ أمين .20

 أ
 وواجباته الحفظ أمين مهام

 ومسؤولياته

املالية ( الجهة املسئولة عن حفظ أصول الصندوق والقيام بالخدمات االدارية التي تتعلق بمسك السجالت  البالديكون أمين الحفظ )

 واصدار املراكز املالية وتقويم صافي قيمة األصول واصدار صافي قيمة األصول لوحدة الصندوق.

 ب
امين الحفظ في تعيين أمين  حق

 حفظ من الباطن
 حفظ من الباطن.اليحق ألمين الحفظ تعيين أمين 

 ج
املنظمة لعزل أمين الحفظ  األحكام

 أو استبداله

 عزل أمين الحفظ املعين من قبل مدير الصندوق أو إتخاذ أي تدبير تراه مناسب ف حال وقوع أي من الحاالت اآلتية : للهيئة -

 أمين الحفظ عن ممارسة نشاط الحفظ دون اشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة األشخاص املرخص لهم . توقف .1

 . الهيئة قبل من تعليقه أو  سحبه أو  الحفظ نشاط ممارسة في الحفظ أمين ترخيص إلغاء .2

 .الحفظ نشاط ممارسة في ترخيصه إللغاء الحفظ أمين من هيئة إلى طلب تقديم .3

 . التنفيذية لوائحه أو  النظام ملتزابا –شكل تراه الهيئة جوهريا ب –رأت الهيئة أن امين الحفظ قد أخل  إذا .4

 أنها ذات أهمية جوهرية  –بناء على اسس معقولة  –أي حالة اخرى ترى الهيئة  .5

  60 خالل البديل الحفظ أمين إلىالحالة سيقوم مدير الصندوق بتعين أمين حفظ بديل ونقل مسؤوليات الحفظ  هذه في
ً
 . تعيينه من يوما

 

يجوز ملدير الصندوق عزل أمين الحفظ بموجب إشعار كتابي إذا رأى بشكل معقول أن عزل أمين الحفظ في مصلحة مالكي  كما -

 من تسلم أمين الحفظ اإلشعار الكت30سيقوم مدير الصندوق بتعيين أمين حفظ بديل له خالل ) الحالة هذه في .الوحدات
ً
 .ابي( يوما

 في موقع مدير الصندوق اإللكتروني وموقع السوق اإللكتروني عن تعيين أمين حفظ بديل.و 
ً
 سيتم اإلفصاح فورا

 القانوني املحاسب .21

 PWCبرايس وتر هاوس كوبر. املحاسب القانوني اسم أ

 ب
املحاسب القانوني وواجباته  مهام

 ومسؤولياته
 املالية األولية والسنوية للصندوق.يقوم املحاسب القانوني بمراجعة القوائم 

 ج
 الستبدال املنظمة األحكام

 للصندوق  القانوني املحاسب

جب عليه أخذ موافقة مجلس إدارة الصندوق. ويكون ألعضاء يفي حال أراد مدير الصندوق تعيين أي محاسب القانوني بديل أو تغييره ف

 :ةتوجيه مدير الصندوق لتغيير املحاسب القانوني املعين، في أي من الحاالت اآلتي مجلس االدارة الحق في رفض تعيين املحاسب القانوني أو 

 .وجود ادعاءات قائمة ومهمة حول سوء السلوك املنهي للمحاسب القانوني تتعلق بتأدية مهامة -

 .إذا لم يعد املحاسب القانوني للصندوق مستقال -

 .ملك املؤهالت والخبرات الكافية لتأدية مهام املراجعة بشكل مرضإذا قرر مجلس إدارة الصندوق أن املحاسب القانوني ال ي -

 إذا طلبت الهيئة وفق لتقديرها املحض تغيير املحاسب القانوني املعّين فيما يتعلق بالصندوق. -

 الصندوق  أصول  .22
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 صندوق االستثمار.( من هذه النشرة لصالح 20جميع أصول الصندوق محفوظة بواسطة أمين الحفظ املحدد في الفقرة رقم ) أ

 يجب على أمين الحفظ فصل أصول الصندوق عن أصوله وعن أصول عمالئه اآلخرين. ب

 ج

ومدير الصندوق من الباطن أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من أجميع أصول الصندوق مملوكة بشكل جماعي ملالكي الوحدات ملكية مشاعة. واليجوز أن يكون ملدير الصندوق 

و أالباطن أو أمين الحفظ مقدم املشورة أو املوزع أَي مصلحة في أصول الصندوق أو مطالبة فيما يتعلق بتلك األصول، إال إذا كان مدير الصندوق ومدير الصندوق من الباطن أو 

 لوحدات الصندوق، وذلك في حدود ملكيته، أو كان مسموحا بهذه امل
ً
نها طالبات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار وأفصح عأمين من الباطن أو مقدم املشورة أو املوزع مالكا

 في هذه الشروط واالحكام أو مذكرة املعلومات.

 الوحدات مالك إقرار  .23

يقر بموافقته على لصندوق، وكذلك بمشاركة مالك الوحدات في الصندوق فإنه يقر باالطالع على شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات وملخص املعلومات الرئيسية الخاصة با

 خصائص الوحدات التي اشترك فيها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مذكرة املعلومات 
 

 

 اسم الصندوق 

  السعودية لألسهم فالكم صندوق 

 ()صندوق استثماري عام مفتوح

 مدير الصندوق 

   شركة فالكم للخدمات املالية

 أمين الحفظ 

 املالية  البالد شركة

 :مذكرة املعلوماتتاريخ اصدار 

 م16/04/2007

 :بتاريخ تم تحديث آخر 

  م03/02/2019

 الصادرة عن هيئة السوق املالية النحة صناديق االستثمار  ألحكامومحتوياتها  الخاصة بصندوق فالكم لألسهم السعودية مذكرة املعلوماتتخضع 

 وفي حال تعذر فهم محتويات مذكرة املعلومات، ننصح باألخذ بمشورة مستشار منهي" محتويات مذكرة املعلومات وفهمها. "ننصح املستثمرين بقراءة

 

 هام إشعار 

منفردين كامل املسؤولية عن روجعت مذكرة املعلومات من قبل مجلس إدارة الصندوق وتمت املوافقة عليها. ويتحمل مدير الصندوق وأعضاء مجلس إدارة  الصندوق مجتمعين و 

الصندوق بصحة واكتمال املعلومات الواردة في مذكرة املعلومات، كما دقة واكتمال املعلومات الواردة في مذكرة املعلومات. كما يقر ويؤكد أعضاء مجلس إدارة الصندوق ومدير 

 .يقرون ويؤكدون على أن املعلومات والبيانات الواردة في مذكرة املعلومات غير مضللة

 

ومات، وال تعطي أي تأكيد يتعلق بدقتها أو اكتمالها، وافقت هيئة السوق املالية على تأسيس صندوق االستثمار وطرح وحداته. ال تتحمل الهيئة أي مسؤولية عن محتويات مذكرة املعل

أو عن االعتماد على أي جزء منها. وال تعطي هيئة السوق املالية أي توصية وتخلي نفسها صراحة من أي مسؤولية مهما كانت، ومن أي خسارة تنتج عما ورد في مذكرة املعلومات 

لشروط واألحكام ومذكرة وافقتها على تأسيس الصندوق توصيتها باالستثمار فيه أو تأكيد صحة املعلومات الواردة في ابشأن جدوى االستثمار في الصندوق من عدمه وال تعني م

 .، وتؤكد على أن قرار االستثمار في الصندوق يعود للمستثمر أو من يمثلهاملعلومات

 

 .لشرعية املعينة لصندوق االستثماراملعايير الشرعية املجازة من قبل لجنة الرقابة ا تم اعتماد )صندوق فالكم لألسهم السعودية( على أنه صندوق استثماري متوافق مع

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  االستثمار  صندوق  معلومات .1

 

  االستثمار  صندوق  اسم (أ

 صندوق فالكم لألسهم السعودية 

  االستثمار  صندوق  وأحكام شروط إصدار  تاريخ (ب

 م16/04/2007

  وحداته وطرح االستثمار  صندوق  تأسيس على الهيئة موافقة تاريخ (ج

 م31/03/2007

  الصندوق  استحقاق وتاريخ الصندوق  مدة (د

 صندوق فالكم لألسهم السعودية هو صندوق استثماري عام مفتوح، ولن يكون هناك مدة محددة لعمل الصندوق وال تاريخ الستحقاق الصندوق.

  االستثمار  صندوق  عملة (ه

 عملة الصندوق هي الريال السعودي.

 

  وممارساته االستثمار  سياسات .2

 

  االستثمار  لصندوق  االستثمارية األهداف (أ

. السعودي السوق  في تتوفر  التي النمو  فرص في للمشاركة الفرصة املستثمرين الصندوق  يمنح تحقيق مكاسب رأسمالية بما يحقق نمو رأس املال على املدى الطويل.

 يتوافق بما السعودي األسهم سوق  في املدرجة االسهم في مباشر  بشكل باالستثمار  ويقوم الصندوق  أهداف لتحقيق نشطة استثمار  استراتيجية الصندوق  مدير  يوظف

 .  الشرعية الضوابط مع

 

 أساس ي بشكل فيها الصندوق  يستثمر  سوف التي املالية األوراق نوع (ب

 الضوابط الشرعية .يستثمر الصندوق في األوراق املالية املدرجة في سوق األسهم السعودية التي تتوافق مع 

 

  معينة ةجغرافي منطقة أو  معين بلد في أو  القطاعات من مجموعة أو  صناعة أو  معينة مالية أوراق في االستثمار  لتركيز  سياسة أي (ج

  الصندوق  استثمار  حدود وستكون . الصندوق  أصول  قيمة صافي إلى مئوية كنسب موضحة أصوله توزيع في التالية االستراتيجية الصندوق  يتبع
 
 اململكة في جغرافيا

 واالنخفاضات التقلبات ملواجهة مؤقت بشكل% 100 بنسبة نقد شكل على بأصوله لالحتفاظ الصندوق  مدير  يلجأ قد االستثنائية الظروف وفي. السعودية العربية

 قصيرة األجل.. واالستثمار في األدوات الدفاعية بشكل مؤقت قد يشمل كذلك املرابحة االسهم سوق  في الحادة

 األعلى الحد األدنى الحد األصول  فئات

الشهههركات املدرجة في السهههوق السهههعودي  أسههههم

 و املتوافقة مع الضوابط الشرعية 

 

90% 

 

100% 

 

 

  استثماراته فيها الصندوق  ويبيع يشتري  أن يحتمل التي املالية االوراق أسواق (د

 .السعودية املالية االسواق في ستكون  الصندوق  استثمارات جميع

 

  االستثمار  لصندوق  االستثمارية قراراته اتخاذ بغرض استخدامها الصندوق  ملدير  يمكن التي واألدوات واألساليب املعامالت (ه

سعودي بما يوظف مدير الصندوق استراتيجية استثمار نشطة لتحقيق أهداف الصندوق ويقوم باالستثمار بشكل مباشر في األسهم املدرجة في سوق األسهم ال -

 يتوافق مع الضوابط الشرعية. 



 

 مستوى  لتحقيق األصول  إدارة فريق ويسعى( القياس مؤشر ) FSIفالكم لالسهم الشرعية  مؤشر  مقابل الصندوق  أداء بقياس فالكم شركة في األصول  إدارة تقوم -

 :خالل من وذلك القياس مؤشر  أداء يتجاوز  أداء

 ( التوزيع النشط على مستوى القطاعات. 1)

 ( االنتقاء النشط ألسهم املحفظة. 2)

طويلة األجل، ويركز على القيمة السوقية لألسهم ومقارنة يتم اختيار االستثمار في أسهم معينة في هذا الصندوق عن طريق التحليل التصاعدي املرتكز على القيمة  -

سنوات( لتلك  5ذلك بتقويم مدير الصندوق لعناصرها األساسية مثل أرباح الشركة وقيمة أصولها والتدفقات النقدية املحتملة على املدى الطويل )عادة 

 الربحية وقيمة التصفية للشركة. الشركة. كذلك يأخذ املدير في االعتبار أيضا مكرر السعر للربح والهوامش

جوهرية مثل قوة عند اختيار استثمارات الصندوق، فإن مدير الصندوق يؤمن بأهمية الزيارات امليدانية إلى موقع ُمْصدر األسهم وذلك لتقييم عوامل هامة و  -

 اإلدارة والظروف املحلية للشركة. 

 

  الصندوق  استثمارات ضمن إدراجها يمكن ال  التي املالية األوراق (و

  ذكرها تم التي غير  مالية أوراق في باالستثمار  الصندوق  يقوم لن
 
 . ج/2 بالفقرة سابقا

 

 االستثمار قيود (ز

 مع وافقتت ال  مالية أوراق أي في الصندوق  يستثمر  لن كما االستثمار، صناديق الئحة من واألربعين الحادية املادة في املذكورة االستثمار  بقيود الصندوق  مدير  يلتزم

 .للصندوق  الشرعية الرقابة هيئة من املعتمدة الشرعية املعايير 

 

  آخرون صناديق مديرو  أو  املدير  ذلك يديرها استثمار  صناديق أو  الصندوق  وحدات في الصندوق  أصول  استثمار  فيه يمكن الذي الحد (ح

 . أخرى  صناديق مديرو  أو  الصندوق  مدير  قبل من مدارة سواء اخرى  استثمارية صناديق أي في باالستثمار  الصندوق  مدير  يقوم لن

 

 الصندوق  أصول  برهن يتعلق فيما سياساته وبيان, االقتراض صالحيات ممارسة بشأن الصندوق  مدير  وسياسة, االقتراض في االستثمار  صندوق  صالحيات (ط

 . ينطبق ال 

 

  نظير  طرف أي مع للتعامل األعلى الحد عن االفصاح (ي

 . ينطبق ال 

 

  الصندوق  مخاطر  إلدارة الصندوق  مدير  سياسة (ك

طر املحتملة، حيث يعتبر االستثمار في الصندوق من فئة االستثمارات عالية املخاطر، وال يضمن مدير الصندوق نجاح االستراتيجيات املتبعة في مواجهة املخا -

سية لالستثمار في الصندوق"(. ومع ذلك، سيتخذ مدير الصندوق ( )"املخاطر الرئي3تخضع استثمارات الصندوق للعديد من املخاطر كما هو مذكور ضمن الفقره )

ا يلي جميع اإلجراءات املمكنة للتعامل مع املخاطر التي يتعرض لها الصندوق والتخفيف من آثارها بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات. ونستعرض فيم

 االستراتيجية املتبعة للتعامل مع املخاطر:

ولوائحه التنفيذية والئحة صناديق االستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية واألنظمة واللوائح األخرى ذات العالقة السارية  االلتزام بنظام السوق املالية -

 في اململكة العربية السعودية.

 لصندوق.احكام ألحدود االستثمارية كما وردت في شروط و االلتزام با -

 ندوق، والسعي للحصول على أكبر قدر من املعلومات ذات العالقة بأي استثمار يقرر الصندوق الدخول به.االلتزام بآلية اتخاذ القرار االستثماري للص -

 تنويع قاعدة االستثمار عن طريق توزيع االستثمار على فئات األصول كنسب مئوية من صافي قيمة األصول بهدف التخفيف من مخاطر التركيز. -

% بشكل مؤقت ملواجهة التقلبات واالنخفاضات الحادة في سوق األسهم مع مراعاة أقص ى حماية ممكنة لحملة 100االحتفاظ باألصول على شكل نقد بنسبة  -

 وحدات الصندوق.

 متابعة قسم املطابقة وااللتزام ألنشطة الصندوق والتزام مدير الصندوق بحدوده االستثمارية، وواجباته تجاه العميل. -



 

 فالكم ببذل الجهد ملحاولة دراسة هذه املخاطر قبل اتخاذ القرار االستثماري.أما املخاطر الغير قابلة للتنبؤ فستقوم  -

 

  املؤشر  لحساب املتبعة واملنهجية واألسس للمؤشر  املزودة والجهة االسترشادي املؤشر  (ل

  (FSI) فالكم لألسهم الشرعية مؤشر املؤشر االسترشادي للصندوق هو:  -

 .املالية فالكم للخدمات شركةالجهة املزودة للمؤشر :  -

 لألسهم السوقية القيمة في التغير  نسبة مع السابق اليوم في املؤشر  قيمة ضرب طريق عن  (FSI)فالكم لألسهم الشرعية حساب يتماملنهجية املتبعة لحساب املؤشر:  -

 .املؤشر حساب في املشمولة للشركات الحرة

  :(FSI) حساب آلية توضح أدناه املعادلة

  السابق لليوم املؤشر  قيمة× (  السابق لليوم الحرة لالسهم السوقية القيم مجموع/  لليوم الحرة لألسهم السوقية القيم مجموع= )  املؤشر 

 

   وجدت ان املشتقات عقود استخدام من الهدف (م

 .ينطبق ال 

 

  االستثمار  على حدود أو  قيود أي بشأن املالية السوق  هيئة عليها توافق إعفاءات أي (ن

 .يوجد ال 

  الصندوق  في لالستثمار  الرئيسية املخاطر  .3

 

 أن املرجح ومن ، السعودية األسهم سوق  ضمن املدرجة الشركات أسهم في الستثماره بالنظر  املخاطر  عالية االستثمارات فئة من الصندوق  في االستثمار  يعتبر  (أ

 .الصندوق  استثمارات تداول  طبيعة بسبب مرتفعة لتقلبات الصندوق  يتعرض

  املؤشر  أو  الصندوق  أداء عليه سيكون  ما على يدل ال  للمؤشر  السابق األداء أو  االستثمار، لصندوق  السابق األداء (ب
ا
 .مستقبال

  يكون  أو  سيتكرر ( املؤشر مع مقارنة أدائه أو ) الصندوق  أداء أن الوحدات ملالكي يضمن ال  الصندوق  (ج
ا
 .املستقبل في السابق لألداء مماثال

  يعد ال  الصندوق  في االستثمار  إن (د
ا
 .االستثمار لصندوق  تابع أو  املالية األوراق يبيع أو  يسوق  محلي بنك أي لدى وديعة

 .الصندوق  وحدات في استثماراتهم عن ناتجة كلية أو  جزئية مالية خسائر  مخاطر  إلى الصندوق  في املستثمرين يتعرض قد (ه

 : الصندوق  في باالستثمار  املرتبطة املحتملة الرئيسية املخاطر  (و

 
 
بشههههكل كبير من مخاطرة خسههههارة املال بالنسههههبة للمسههههتثمر، وتعتبر صههههناديق االسههههتثمار املشههههتركة غير مسههههتثناه من هذه املخاطرة إال أن درجة املخاطرة تختلف توجد دائما

تثماري من تلك املخاطر، وأن هذه املخاطر التي تتعلق باسهههههههتثماره وأن يقرر موقفه االسههههههه صهههههههندوق اسهههههههتثماري إلى صهههههههندوق آخر. وعليه فإنه يجب على املسهههههههتثمر أن يدرك

 أن أفق االستثمار قصيراملدى قد ينتج عنه بيع اال 
 
 ستثمارات في ظروف غير مواتية. يدرك أيضا

 في العادة إال أ ها تميل
 
 اال أن عوائدها تعتبر منخفضههههة، بينما أن صههههناديق األسهههههم هي األكإر تقلبا

 
ائد أعلى. وقد لتحقيق معدالت عو  صههههناديق سههههوق النقد هي األقل تقلبا

ئدة والعوامل االقتصادية وحركة تتغير قيمة صافي األصول للصندوق االستثماري من يوم آلخر وذلك ألن قيم األسهم التي يستثمر فيها قد تتأثر بالتغّيرات في معدالت الفا

 االستثماري، فإن قيمتها قد تكون أكإر أو أقل مقارنة بسعر الشراء.  األسواق املالية وأخبار الشركات. ونتيجة لذلك فإنه عندما يسترد املستثمر وحداته في الصندوق 

 , هي: الحصر  ال  املثال سبيل علىعناصر املخاطر التي يمكن أن تؤثر على قيمة االستثمار في الصندوق , 

 :املال رأس نقص مخاطر  -

 إلنخفاض السههههههههههوق. أن تنخفض صههههههههههافي قيمة أصههههههههههول الصههههههههههندوق تبعا في حالة انخفاض السههههههههههوق بشههههههههههكل جوهري وعدم إسههههههههههتعادة قواه في وقت مناسههههههههههب، فمن املحتمل

 الى أن يخفضداالنخفاض طويل األجل في صههههافي قيمة األصههههول قد يضههههطر مدير الصههههن
 
من التوزيعات في محاولة لتقريب صههههافي قيمة األصههههول من سههههعر الوحدة  وق مؤقتا

 لحدوث انخفاض جوهري في رأس املال وكذلك تفاد
 
 لتأثر قدرة الصندوق األولي وذلك تفاديا

 
 تحقيق العوائد على املدى الطويل.في  يا

 : االئتمان مخاطر  -

ية غير قادر أو غير راغب في سههداد مخاطر االئتمان هي إمكانية أن يكون املقترض أو الطرف املقابل في عقد الدين أو اتفاقية إعادة الشههراء أو اتفاقية إعادة الشههراء العكسهه

ء في وقته املحدد أو عدم السهههههههههههداد كليا. جميع الشهههههههههههركات والدول التي تقترض تخضهههههههههههع لعمليات تقويم ائتماني، كما أن األوراق املالية تخضههههههههههع القرض أو االلتزام به سهههههههههههوا



 

ما تخضههههههههههع أدوات ها. بينكذلك لتقويم ائتماني، وتخضههههههههههع أدوات االئتمان التي تصههههههههههدرها الشههههههههههركات أو الحكومات في األسههههههههههواق الناشههههههههههئة عادة ملخاطر ائتمانية أعلى من غير 

خفاض في التقويم االئتماني االئتمان التي تصههههههههدرها الشههههههههركات الحكومية أو الشههههههههركات جيدة التأسههههههههيس في الدول املتقدمة ملخاطر ائتمانية أقل و معدالت تقويم أعلى. االن

 القيمة السوقية ألوراقه املالية.للُمْصِدر أو األخبار السلبية قد تؤثر على 

 : ليةاملا األوراق مخاطر  -

 فإن النظرة لكثير من الشركات تكون جيدة املشركات الالصناديق التي تستثمر في أسهم 
 
. عندما يكون االقتصاد قويا

 
درجة في السوق تتأثر بتحركات سوق األسهم عموما

ى فإن أسهههههعار األسههههههم بشهههههكل عام تنخفض في أوقات من ناحية أخر  وأسهههههعار األسههههههم قد ترتفع بشهههههكل عام وكذلك قيمة الصهههههناديق االسهههههتثمارية التي تمتلك هذه األسههههههم.

 بسههوق األسهههم االنكماش أو االنحسههار االقتصههادي أوالصههنااي، كما أن أسهههم شههركات معينة أو شههركات قطاع معين كالقطاع الصههنااي قد تتذبذب بشههكل مختلف مقا
 
رنة

 شركات في تلك القطاعات املعينة.لككل وذلك بسبب التغييرات التي تحدث في القطاع والنظرة االستثمارية لتلك ا

ْصِدر  مخاطر  -
ُ
 :معينة ألسهم   امل

 مقارنة بالسهههوق ككل. ونتيجة لذلك, فإنه في حال أن أسههههم مصهههّدر معي
 
 القيمة السهههوقية الخاصهههة بأسههههم مصهههدرأ معين يمكن أن تكون أكإر تقلبا

 
 كبيرا

 
ن كانت تمثل جزءا

 بما يكون عليه الحال  من القيمة السهوقية ألصهول الصهندوق فإن التغير في
 
القيمة السهوقية ألسههم ذلك املصهدر قد تسهبب تقلبات كبيرة في قيمة وحدة الصهندوق مقارنة

 من أصهههههههوله قد أسهههههههتث
 
 كبيرا

 
 من سهههههههيولة منخفضهههههههة في حالة أن جزءا

 
 فإنه قد يعاني أيضههههههها

 
مر في أسههههههههم مصهههههههدر واحد، في األحوال العادية. وإذا كان الصهههههههندوق أقل تنويعا

نه من تصفية إستثماره في أسهم ذلك املوبشكل 
ّ
 صدر ملقابلة أي طلبات استرداد. خاص فإن الصندوق قد ال يكون في موقف يمك

 :الشرعية املخاطر  -

 باألسههههههم املتوافقة مع الضهههههوابط الشهههههرعية مقارنة بصهههههناديق األسههههههم التقليدية و 
 
أصهههههبحت إحدى في حال تتمثل هذه املخاطر في أن الصهههههندوق يسهههههتثمر في نطاق محدودا

ه خسهههائر في حالة الشهههركات التي يسهههتثمر فيها الصهههندوق غير متوافقة مع بعض الضهههوابط الشهههرعية، فإن تخله الصهههندوق من أسههههم تلك الشهههركات بالبيع قد تترتب علي

 يق مستوى أداء أعلى لتلك األسهم.بيع تلك األسهم بسعر منخفض أو في حالة ضياع الفرصة لتحق

 : يناملستثمر  كبار  مخاطر  -

وحدات قد اسهههترد يمكن شهههراء وبيع وحدات الصهههندوق بواسهههطة مسهههتثمرين كبار أو صهههناديق مشهههتركة أخرى أو محافف اسهههتثمارية خاصهههة. في حالة أن أحد كبار حاملي ال

 أو كل اسههههههتثماراته في الصههههههندوق، فإن الصههههههندوق قد يتكبد تكلفة مكاسههههههب رأسههههههمالية وتكاليف تعامالت أخرى خالل عملية 
 
تنفيذ االسههههههترداد، إضههههههافة إلى أن بعض جزءا

نه في حالة زيادة أحد كبار حاملي الوحدات اسهههههتثماره في الصهههههندوق إومن جهة اخرى ف  األسههههههم قد يتم بيعها بأسهههههعار غير مناسهههههبة وبالتالي خفض عائد املحفظة املحتمل.

 من النقد لحين توفر فرصة استثمارية
 
 على أداء الصندوق.مما  فإن الصندوق قد يحتفف بمقدار كبير نسبيا

 
 قد يؤثر سلبا

 : نظامية مخاطر  -

اإلجراءات النظامية. كما أن املخاطر النظامية قد تترتب عليها مخاطر مالية قد تواجهها الشههههههههههههههركات بسههههههههههههههبب تغير األنظمة أو عدم التأكد من تطبيق القوانين واألنظمة أو 

ة مما يخفض من القيمة السههههوقية نيي يسههههتثمر فيها الصههههندوق، واحتمال تعرضههههها للمحاكمة واملسههههاءلة القانو املخاطر القانونية الرئيسههههة قد يكون مصههههدرها الشههههركات الت

يمكن أن تكون عرضههة تسههود املخاطر القانونية بين الكيانات التجارية التي تقوم بتوفير املنتجات والخدمات بشههكل رئيلهه ي للمسههتهلكين والتي في مناسههبات معينة  ألسهههمها.

  لقضايا القانونية.دعاوى والل

    : السيولة مخاطر  -

بالنسههههههبة لألسههههههواق ذات التقلبات  تشههههههير السههههههيولة إلى السههههههرعة والسهههههههولة التي يمكن أن يتم بموج ها بيع األصههههههل وتحويله إلى نقد دون خسههههههائر في قيمته السههههههوقية العادلة.

تصهههههبح أقل سهههههيولة مما يعني أنه ال يمكن  املفاجئة في أسهههههعار ومعدالت الفائدة، فإن بعض األسههههههم فترات عدم االسهههههتقرار السهههههياغههههه ي أو التغيرات  العالية مثل التقلبات في

مثل الضههههههمانات أو عدم بيعها بسههههههرعة وسهههههههولة، كما أن بعض األسهههههههم يمكن أن تكون غير سههههههائلة بسههههههبب القيود القانونية أو طبيعة االسههههههتثمار أو بعض الجوانب املعينة 

 اهتمام في أسهم أو سوق معينة. حيث يؤدي ذلك إلى صعوبة بيع األسهم بسعر عادل مما ينتج عنه خسارة أو انخفاض في عائد الصندوق.وجود املشترين الذين لهم 

 :السوق  مخاطر  -

دث في الشركات املستثمر مخاطر السوق هي مخاطر االستثمار في األسواق املالية. حيث ترتفع وتنخفض القيمة السوقية الستثمارات الصندوق بسبب التطورات التي  تح

 بسبب التغير في الظ
 
 روف االقتصادية واملالية العامة.فيها أو ظروف السوق العامة أو أسعار الفائدة، كما أن قيمة السوق تتغير أيضا

 :األسـهم مخاطر  -

معين أو على سهههههوق األسههههههم بكامله، كما أن الركود في البيئة  أسهههههعار بعض األسههههههم تميل إلى االرتفاع واالنخفاض بشهههههكل حاد نتيجة لعوامل لها تأثير على شهههههركات أو قطاع

 االقتصادية أو تباطؤ النمو يمكن أن يكون له تأثير سلبي على أسعار مختلف األسهم اململوكة للصندوق. 

    :  معين قطاع مخاطر  -



 

 للتغير بناء  على التغير في قيمة ذلك القطاع. إن ذلك أوقات معينة فإن الصهههههندوق قد يركز اسهههههتثماراته على قطاعأ معين مما قد يجعل قيمة أصهههههول  في
 
الصهههههندوق عرضهههههة

 أن الصههههههههههههههندوق قد يكون أكإر مخاطرة مقارنة بالصههههههههههههههناديق األكإر  التركيز يمكن أن يعزز العائدات إن كان القطاع
 
يمثل إسههههههههههههههتثمارات محتملة جيدة، كما يعني ذلك أيضهههههههههههههها

.
 
  تنوعا

 : الصغيرة الشركات مخاطر  -

ة تميل الصهههغيرة تميل ألن تكون قابلة للمتاجرة بشهههكل أقل وبأصجام أصهههغر مقارنة بالشهههركات الكبيرة، ونتيجة لذلك فإن أسهههعار أسههههم الشهههركات الصهههغير   أسههههم الشهههركات

 مقارنة بأسههههم الشهههركات الكبيرة، كما أن قيمتها ترتفع أو تنخفض بشهههكل أكإر حدة مقارنة بأسههههم الشهههركات ال
 
كبيرة وقد يكون بيعها أو شهههرا ها الى أن تكون أقل اسهههتقرارا

 ملخاطر جوهرية ويجب أن تعتبر كأسهههم مضههاربة. وتاريخ أكإر صههعوبة من غيرها.
 
 جيدة لنمو رأس املال، فإ ها تتعرض أيضهها

 
 وحيث أن الشههركات الصههغيرة قد توفر فرصهها

 
يا

 في السعر مقارنة بالشركات الكبيرة  فإن أسهم الشركات الصغيرة
 
 وخاصة على املدى القصير.كانت أكإر تقلبا

سههههمها.يضهههاف إلى ذلك أن إنخفاض عائدات النمو للشهههركات الصهههغيرة وقلة سهههيولتها وحسهههاسهههيتها العالية للظروف االقتصهههادية املتغيرة تعتبر أهم األسهههباب لتقلب أسهههعار أ 

موال الضههههههههرورية لتحقيق النمو والتطوير أو قد تكون منتجة وقادرة على تطوير الشههههههههركات الصههههههههغيرة قد يؤثر عليها غياب اإلدارة الفعالة مما يجعلها غير قادرة على توفير األ 

 
 
 .منتجات وخدمات ال تتوفر لها أسواق أو أ ها لن تنشأ أصال

  :املتابعة مخاطر  -

املؤشهههر تتأثر بنفقات التشهههغيل واإلدارة التي يسهههعى الصهههندوق لتحقيق عوائد مشهههابهة أو أفضهههل من أداء املؤشهههر اإلرشهههادي، وعلى كلأ فإن قدرة الصهههندوق على تجاوز أداء 

. إن مستوى الصندوق الذي يقوم به  ستوى نشاط التعامليتكبدها الصندوق، وهذه النفقات تتأثر بعدة عوامل تشمل صجم أصول الصندوق ومهارة مدير الصندوق وم

 ائد املماثل أو الذي يتجاوز أداء املؤشر اإلرشادي . التعامل الغير معتاد ينتج عنه نفقات إضافية تعوق قدرة الصندوق لتحقيق نفس الع

 

  عامة معلومات .4

 

 الصندوق  في لالستثمار  املستهدفة الفئة (أ

 لهم تتيح والتي السعودية األسهم بسوق  االستثمار  فيممن لديه الرغبة  وغيرهم حكومية جهات و  مؤسسات و  أفراد من املستثمرين رئيس بشكل الصندوق  يستهدف

 . السعودية السوق  في املدرجة الشركات أسهم في املباشر  غير  واالستثمار  املشاركة فرصة

 

 األرباح توزيع سياسة (ب

 لن يقوم مدير الصندوق بتوزيع أية أرباح على املشتركين حيث سيتم إعادة استثمار أرباح الشركات املوزعة في الصندوق.

 

 االستثمار لصندوق  السابق األداء (ج

  

 : الكلي العائد -1

 

 

 

 

 

 : املاضية العشر  السنوات من لكل السنوية العائدات إجمالي -2

  الصندوق  السنوي  العائد

 %41.73 م2007 لعام

 %37.26- م2008 لعام

 %40.37 م2009 لعام

منذ  سنوات  5 سنوات  3 سنة م2017ديسمبر  31 -العائد التراكمي 

 التأسيس

 %85.38 %15.49 %12.51- %1.62- الصندوق 



 

 %13.65 م2010 لعام

 %3.65 م2011 لعام

 %9.45 م2012 لعام

 %39.07 م2013 لعام

 %5.08- م2014 لعام

 %13.34- م 2015 لعام

 %2.62 م 2016 لعام

 %1.62- م 2017لعام 

 

 

 : املاضية الخمس السنوات مدار  على االسترشادي املؤشر  مع باملقارنة االستثمار  صندوق  أداء -3

 

 

 

 

 

  :تاريخ توزيع االرباح على مدار السنوات الثالث املاضية -4

 ينطبق ال 

 

 مدير الصندوق بإتاحة كافة تقارير الصندوق لجميع املستثمرين من خالل املوقع االلكتروني ملدير الصندوق. سيقوم -5

 

  الوحدات مالك حقوق  (د

  العربية باللغة الرئيسية املعلومات وملخه املعلومات مذكرة على الحصول  -
 
 .الصندوق  مدير  من مجانا

 .الصندوق  بخصائه املتعلقة املعلومات ويتضمن وبسيطة، موجزة بطريقة الصندوق  مدير  يعده الذي الرئيسية املعلومات ملخه على الحصول  -

 ( فقط الطلب مقدم باملالك املرتبطة املعلومات جميع امللخه هذا يظهر  أن على) الوحدات مالكي لسجل ملخه على الحصول  -
 
 .الطلب عند مجانا

 .الوحدات مالكي إجتماعات في التصويت حق – الحصر  ال  املثال سبيل على – ذلك في بما بالوحدات املرتبطة الحقوق  جميع ممارسة -

 .التغيير سريان من أيام( 10) قبل وذلك الصندوق، على األساسية التغييرات بتفاصيل الصندوق  مدير  من إشعار  تلقي -

 (وجدت إن) استرداد رسوم بدون  أساغ ي تغيير  أي سريان قبل( املفتوح العام الصندوق  في) الوحدات استرداد -

 ( 21) قبل مقترحة مهمة تغييرات بأي الصندوق  مدير  من كتابي إشعار  تلقي -
 
 .التغيير سريان من يوما

 (وجدت إن) استرداد رسوم بدون  مهم تغيير  أي سريان قبل( املفتوح العام الصندوق  في) الوحدات استرداد -

 .التغيير سريان من أيام( 8) قبل العام الصندوق  في اإلشعار  واجب تغيير  بأي الصندوق  مدير  من كتابي إشعار  تلقي -

 .التعليق أسباب توضيح مع للصندوق  لوحدات االسترداد أو  لالشتراك تعليق بفرض قيامه عند الصندوق  مدير  من فوري إشعار  تلقي -

 .للصندوق  لوحدات االسترداد أو  لالشتراك التعليق بإ هاء قيامه عند الصندوق  مدير  من فوري إشعار  تلقي -

 .التسعير أو  التقويم أخطاء جميع عن الصندوق  مدير  من تعويض على الحصول  في الحق املتضررين الوحدات ملالكي -

 .الصندوق  ملدير  الطلب هذا ويوجه الصندوق، إدارة مجلس أعضاء من عضو  أي عزل  بطلب خاص قرار  إصدار  -

  الوحدات مالكي اجتماعات متطلبات جميع بتطبيق الصندوق  مدير  يلتزم أن -
 
 .االستثمار صناديق الئحة من( 70) للمادة وفقا

  الوحدات مالكي إلى التقارير  تقديم متطلبات جميع بتطبيق الصندوق  مدير  يلتزم أن -
 
 .االستثمار صناديق الئحة من( 71) للمادة وفقا

 .االستثمار صناديق الئحة من السابع الباب متطلبات جميع بتطبيق الصندوق  مدير  يلتزم الصناديق، دمج حال في -

 .قبله من املعين الحفف ألمين عزله عند الصندوق  مدير  من فوري كتابي إشعار  تلقي -

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 %1.62- %2.62 %13.3- %5.1- %39.1 %9.4 الصندوق 

 %0.22 %4.32 %17.1- %2.4- %25.5 %6.0 املؤشر



 

 من التاريخ املزمع21قبل مدة ال تقل عن ) الصندوق  مدير  منكتابي  إشعار  تلقي -
 
 .فيه العام الصندوق  إ هاء ( يوما

 

  الوحدات مالك مسؤوليات (ه

 في الصندوق أو جزء منه، واليكون له أي مسئولية عن ديون والتزامات الصندوق. هاستثماره تقتصر مسئولية مالكي الوحدات في تحمل خسارة

 

 باإلنهاء الخاصة واإلجراءات االستثمار  صندوق  إنهاء تستوجب التي الحاالت (و

ن إذا الصههندوق  إ هاء الصههندوق  ملدير  يجوز  -  أي حدوث حالة في أو  للصههندوق، االقتصههادي التشههغيل لتبرير  كافية غير  اإلدارة تحت الصههندوق  أصههول  قيمة أن له تبيَّ

 املالية السههههههههههههوق  هيئة بإخطار  الصههههههههههههندوق  مدير  يقوم الحالة، هذه في. الصههههههههههههندوق  إل هاء كاف سههههههههههههبب أ ها الصههههههههههههندوق  مدير  يرى  أخرى  ظروف أي أو  األنظمة في تغيير 

  الوحدات مالكي وإشعار 
 
  21 عن تقل ال  بمدة وذلك الصندوق  إ هاء في برغبته كتابيا

 
 .فيه الصندوق  إ هاء املزمع التاريخ من يوما

 توزيعها فيتم التصفية من املتبقية األصول  وأما بالخصوم املتعلقة وااللتزامات الديون  تسديد ويتم تصفيتها تتم الصندوق  أصول  فإن الصندوق، إ هاء حالة في -

 لن فإنه الصندوق، تصفية بدء حالة في. بذلك الصندوق  مدير  من تأكيد إصدار  ويتم الوحدات إجمالي إلى منسوبة وحداتهم تمثلها التي بالنسبة املشاركين على

 .الصندوق  مدير  بواسطة التصفية حصيلة واستالم الصندوق  أصول  كافة تصفية يتم لم ما للمستثمرين توزيعات أي عمل يتم

 

 .الصندوق  بأصول  املتعلقة املخاطر  لتقويم داخلية آلية حسب دوري بشكل وذلك الصندوق  مخاطر  بتقويم الصندوق  مدير  يقوم (ز

 

 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب .5

 

  االستثمار  صندوق  أصول  من املدفوعات (أ

 

.  يحصههل مدير الصههندوق على  الصههندوق  أصههول % من صههافي قيمة 1.75 إدارة الصــندوق : أتعاب -1
 
 علىتحسههب بشههكل تناسههبي  حيث الصههندوق إدارة  أتعابسههنويا

أشهههر كمسههتحقات، ويحتفف مدير الصههندوق بالحق في أن يسههترد من الصههندوق، في أي وقت،  3يوم ( تخصههم في كل يوم تقويم ويتم دفعها كل  365أيام السههنة ) 

 ألنظمة هيئة ال
 
 سوق املالية.أية رسوم أو عموالت أو أتعاب قانونية ونفقات أخرى يتم تحملها بواسطة الصندوق تتعلق بالتكاليف اإلدارية وفقا

 ريال سعودي في السنة. )يتحملها الصندوق( 39,000 : القانوني املحاسباتعاب  -2

 من قيمة األصول تحت الحفف )يتحملها الصندوق(%0.02  اتعاب الحفظ: -3

 عن الصندوق. يتحملها مدير الصندوق  الشرعية: اللجنة أتعاب -4

  ريال سعودي في السنة. )يتحملها الصندوق(  7,500 رسوم مراجعة ومتابعة اإلفصاح: -5

 يتم تسجيلها بالتكلفة و أي تكاليف تتعلق بتداول األسهم يتحملها الصندوق.  التعامل )الوساطة(: مصاريف -6

ت التي يكون فيها أكإر من ريال سههههههعودي في الشهههههههر في الحاال  5,000ريال سههههههعودي عن كل اجتماع وتكون بحد أقصهههههه ى مبل   3,000أعضــــاء مجلس اإلدارة :  أتعاب -7

 اجتماع في الشهر. )يتحملها مدير الصندوق(

 ال يوجد. رسوم إقتراض: -8

 

  واملصاريف الرسوم (ب

 وقت دفعها كيفية حسابها نوع الرسوم واملصاريف 

 الصندوق  إدارة أتعاب 1
 365أيام السنة )  علىتحسب بشكل تناسبي 

 يوم ( تخصم في كل يوم تقويم.
 أشهر كمستحقات. 3يتم دفعها كل 

  % تحسب في  هاية الفترة 0.02 أتعاب أمين الحفف 2
 
 يتم دفعها شهريا

  تدفع ريال سعودي. 39,000 القانوني املحاسباتعاب  3
 
 .سنويا

  تدفع ريال سعودي . 7,500 رسوم مراجعة ومتابعة اإلفصاح 4
 
 .سنويا



 

 التعامل )الوساطة( مصاريف 5
تكاليف تتعلق يتم تسجيلها بالتكلفة و أي 

 بتداول األسهم يتحملها الصندوق.
 .حينها في تدفع

 

  الوحدات مالكي على فرضها يجوز  التي الصفقات مقابل (ج

 كيفية حسابها املقابل 

رسوم االشتراك )يتحملها املستثمر عند  1

 االشتراك أو اإلضافة(.

 % من مبل  االشتراك.1.50

 ال توجد. رسوم االسترداد  2

االسترداد املبكر )يتحملها رسوم  3

 املستثمر(

% من مبل  االسترداد املبكر )في الحاالت التي يتم 0.50

 من املشاركة(. رسوم  30فيها االسترداد خالل 
 
يوما

 االسترداد تعود للصندوق.

 ال يوجد رسوم نقل امللكية  4

 

 (وجدت إن) الصندوق  مدير  يبرمها خاصة عمولة أي بيان (د

 ال يوجد

 الصندوق  أصول  قيمة واجمالي سنة ملدة ريال 50,000 بمبلغ الوحدات حامل اشتراك اساس على محسوب الصندوق  ومصاريف لرسوم افتراض ي مثال يلي فيما (ه

 . العام خالل خسائر  أو  مكاسب ألي الصندوق  تحقيق عدم بافتراض و .  ريال مليون  10

 

 الوحدات حامل  الصندوق   

  50,000 .س.ر  10,000,000 .س.ر    السنة بداية االصول  قيمة اجمالي

    : يخصم

- -  االشتراك رسوم 750 .س.ر   

-  الصندوق  ادارة أتعاب 175,000 .س.ر   - 875 .س.ر   

-  الحفف أمين أتعاب 2,000 .س.ر  - 10 .س.ر    

-  القانوني املحاسب أتعاب 39,000 .س.ر   - 195 .س.ر   

-   الرقابية الرسوم 7,500 .س.ر   - 38 .س.ر   

 وجودها حال في    التعامل مصاريف

-   السنة  هاية واملصاريف الرسوم اجمالي 223,500 .س.ر  - 1,868 .س.ر    

    

 48,133 .س.ر 9,776,500 .س.ر    السنة  هاية األصول  قيمة صافي

 

 

 التقويم والتسعير  .6

 

  الصندوق  يملكها التي األصول  تقويم (أ

 فسيتم معلقة، املالية األوراق تلك كانت حال وفي. السوق  ذلك في تمت صفقة آخر  بسعر  تقويمها يتم: املالية السوق  في املتداولة أو  املدرجة املالية األوراق •

  تقويمها
 
 .املعلق السعر  عن انخفضت قد املالية األوراق هذه قيمة أن على قاطع دليل هناك كان إذا إال  التعليق، قبل سعر  آلخر  وفقا



 

 املحاسب قبل من منها التحقق وبعد الحفف أمين عليها يوافق التي والقواعد الطرق  على بناء   الصندوق  مدير  يحددها التي العادلة القيمة: آخر استثمار  أي •

 .للصندوق  القانوني

 

 : مرحلتين على الصندوق  أصول  تقويم يتمكما 

 لحساب وتجميعها تراكمها أو  دفعها تم التي سواء التكاليف كافة خصم يتم و . الحالية السوق  أسعار  باستخدام اإلجمالية األصول  قيمة حساب يتم: األولى املرحلة -

 .اإلجمالية األصول  قيمة صافي

 

 في القائمة الصندوق  وحدات عدد على التقويم تاريخ في الصندوق  أصول  قيمة صافي بقسمة الصندوق  لوحدة األصول  قيمة صافي حساب يتم: الثانية املرحلة -

 .  التقويم يوم

 

 

  وتكرارها التقويم نقاط عدد (ب

 عند الساعة 
 
 باستخدام أسعار اإلغالق لليوم السابق. 10:00صندوق فالكم لألسهم السعودية يتم تقويمه يوميا

 
 صباحا

 

 الخاطئ التسعير  أو  التقويم حالة في ستتخذ التي اإلجراءات (ج

  الهيئة ويبل  مباشر  بشكل الخطأ يوثق الصندوق  مدير  فإن, خاطئ بشكل الوحدة سعر  حساب أو  خاطئ بشكل الصندوق  أصول  من أصل تقويم حال في -
 
 فورا

  ذلك عن اإلفصاح ويتم الوحدة، سعر  من أكإر  أو ٪ 0.5 نسبته ما يشكل الذي التسعير  أو  التقويم في الخطأ عن
 
 واملوقع اإللكتروني الصندوق  مدير  موقع في فورا

  .الصندوق  تقارير  وفي للسوق  اإللكتروني

 

 تأخير دون  التسعير  أو  التقويم أخطاء جميع عن( السابقين الوحدات مالكي ذلك في بما) املتضررين الوحدات مالكي جميع بتعويض الصندوق  مدير  سيقوم -

 

 واالسترداد االشتراك طلبات تنفيذ ألغراض الوحدة سعر  احتساب طريقة (د

 منها مخصوما املحفظة تضمها التي األصول  جميع على بناء   التقويم تحديد ويكون  تقويم، يوم كل في الصندوق  استثمارات بحساب الصندوق  مدير  يقوم -

  :التالية املعادلة على بناء  "  الوحدة سعر "  وحدة لكل األصول  قيمة صافي حساب ويتم. الوقت ذلك في االستثمار  بصندوق  الخاصة املستحقات

  عدد الوحدات القائمة وقت التقويم÷ املتراكمة ( املصروفات  –املستحقات  –)إجمالي األصول 

  االصول  لكل شاملة الصندوق  أصول  تكون  -
 
 والتوزيعات األرباح النقد،) إلى وباالضافة ،( أ/6) الفقرة في تقويمها طريقة ايضاح تم كما وطبيعتها نوعها كان أيا

 .(للصندوق  أخرى  مستحقات أو  نقدية أو  أسهم شكل في الدفع واجبة

 املصاريف جميع الدائنة، والذمم القروض جميع الحصر  ال  املثال سبيل على ذلك في بما وطبيعتها، نوعها كان أيا االلتزامات لكل شاملة الصندوق  التزامات تكون  -

 .املذكرة هذه من( ب/5) الفقرة في ايضاحها تم والتي الصندوق  على املتراكمة أو  املستحقة والرسوم

 

  وتكرارها الوحدة سعر  نشر  ووقت مكان (ه

 على موقعي تداول:  
 
 الساعة أقص ى بحد و   www.falcom.com.saوفالكم:   www.tadawul.com.saأسعار صندوق فالكم لألسهم السعودية سوف يتم نشرها يوميا
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 .صباحا

  التعامل .7

 

 الطرح األولي  (أ

 وقد تم االنتهاء من فترة الطرح األولي.م22/04/2007 يوم :الطرح تاريخ -

  سعودي ريال 1:  األولي الوحدة سعر  -



 

 

 التاريخ املحدد واملواعيد النهائية لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد  (ب

مباشرة. في حالة استالم طلب االشتراك أو إيداع مبل  االشتراك بعد  التعامليمكن االشتراك واإلسترداد في كل يوم عمل في موعد أقصاه  هاية يوم العمل الذي يسبق يوم 

 التعاملالتالي. وفي حالة عدم إستالم مبل  اإلشتراك بنهاية يوم  في يوم التعامل التقويم سعر  اريخ املحدد تتم اجراءاته )ما لم يقرر مدير الصندوق غير ذلك(على أساسالت

 .
 
 التالي يعد طلب اإلشتراك الغيا

 

 إجراءات االشتراك واالسترداد  (ج

 

 إجراءات اإلشتراك :  -

 مبل  تسهههههديد مع فالكم، فروع من فرع ألي وتسهههههليمه وتوقيعه االشهههههتراك طلب نموذج تعبئة عليهم الصهههههندوق  في وحدات شهههههراء في الراغبين املسهههههتثمرين على -

 الحسههههههههاب في االشههههههههتراك مبل  وايداع االلكترونية، للخدمات فالكم نظام طريق عن الصههههههههندوق  وأحكام شههههههههروط على واملوافقة االشههههههههتراك طلب تعبئة أو . االسههههههههتثمار

 .لذلك املخصه

 .الحوالة أو  املقاصة بتصفية إشعار  استالم عند فقط تنفيذه يتم سوف الصندوق  في االستثمار  فإن املصرفية الحواالت أو  الدفع حالة في -

  الصههههههههههههندوق  عملة إلى الدفع عملة بتحويل يقوم املحفظة مدير  فإن ،(السههههههههههههعودي الريال) الصههههههههههههندوق  عملة غير  بعملة للوحدات الدفع حالة وفي -
 
 لسههههههههههههعر  وفقا

  يكون  سوف الشراء فإن ثّم  ومن االشتراك وقت الساري  العمالت صرف
 
 .التحويل بعد السعر  على بناء نافذا

وقع أو أي متطلبات أخرى فإن مدير الصههندوق يحتفف بالحق في رفض أي طلب اشههتراك في أي صههندوق دو 
ُ
ن الحاجة بصههرف النظر عن اسههتالم طلب اإلشههتراك امل

 أية أسباب. وفي هذه الحالة فإن مدير الصندوق يقوم بإعادة مبل  االشتراك الذي دفعه املستثمر مقابل االشتراك دون أي تأخير.لتقديم 

 

 ال يوجد حد ادنى لالشتراك أو االسترداد في الصندوق 

 

 :  االستردادإجراءات  -

 وتسليمه االسترداد طلب تعبئة أو  عمل، يوم كل في مكاتبه خالل من الصندوق  ملدير  وتسليمه وتوقيعه االسترداد طلب نموذج بتعبئة الوحدات حامل يقوم -

 .االسترداد طلبات الستالم التالي التعامل يوم في االسترداد طلبات معالجة وتتم االلكترونية، للخدمات فالكم نظام طريق عن

و في حالة استرداد املشارك الستثماره بنسبةأ تؤدي إلى انخفاض مشاركته عن الحد  يجوز للمستثمرين استرداد كل وحدات االستثمار الخاصة بهم أو جزء منها.

 .التالي التعامل يوم بعد عمل يومي اقصاها مدة في االسترداد حصيلة دفع يتم األدنى املطلوب للمشاركة في الصندوق فإنه سيتم رد كامل حصته االستثمارية.

 

 سجل مالكي الوحدات  (د

  السجل هذ ويعد السعودية، العربية اململكة في ويحفظه الوحدات ملالكي سجل باعداد الصندوق  مدير  يقوم
 
  دليال

 
 مدير  ويتيح. فيه املثبتة الوحدات ملكية على قاطعا

 مدير  مكاتب أحد طريق عند أو  مباشرة الصندوق  مدير  مراسلة طريق عن الطلب عند مجانا للوحدات مالك كل إلى الوحدات مالكي لسجل ملخصا الصندوق 

 .الصندوق 

 

 الخطورة منخفضة استثمارات في أو  يعادله ما أو  نقدي شكل على الصندوق  لوحدات العام األولي الطرح فترة خالل استالمها تم التي االشتراكات بحصيلة االحتفاظ تم (ه

 انتهاء حين إلى اإلسالمية الشريعة مع ومتوافقة اململكة خارج للمؤسسة مماثلة رقابية لهيئة أو  النقد مؤسسة لتنظيم خاضع طرف مع واملبرمة النقد سوق  صفقات مثل

 .األولي الطرح فترة

 

  الحد هذا إلى الوصول  عدم تأثير  ومدى للطرح األدنى الحد (و

 في فترة الطرح األولي للصندوق . املتطلبقام مدير الصندوق باستيفاء هذا  وقد .سعودي ريال مليون  50 هو  الصندوق  عمل لبدء املال لرأس األدنى الحد

 

 ماليين ريال أو ما يعادلها كحد ادنى لصافي قيمة أصول الصندوق  10اإلجراءات التصحيحية الالزمة لضمان استيفاء متطلب  (ح



 

تطلب الالزم لبدء عمل الصندوق )حيثما يتبع مدير الصندوق األحكام الواردة في الئحة صناديق االستثمار والتعاميم الصادرة عن هيئة السوق املالية فيما يخه امل

 ينطبق(.

 

 الحاالت تلك في املتبعة واإلجراءات يعلق او  الوحدات في التعامل معها يؤجل التي الحاالت (ط

 : التالية الحاالت في الصندوق  وحدات في التعامل تأجيل أو  تعليق في الحق الصندوق  ملدير 

 إذا طلبت الهيئة ذلك. -1

 أن التعليق يحقق مصالح مالكي الوحدات.إذا رآي مدير الصندوق  -2

ق إذا -3
ّ
 بالنسبة إما و  عام بشكل إما,  العام الصندوق  يملكها التي األخرى  األصول  أو  املالية األوراق في التعامل فيها يتم التي الرئيسية السوق  في التعامل عل

 . العام الصندوق  أصول  قيمة لصافي جوهرية أ ها معقول  بشكل الصندوق  مدير  يرى  التي الصندوق  أصول  إلى

التالي عندما يتم  التعاملريخ في حالة تعليق تقويم الصندوق، فإن طلبات االسترداد أو االشتراك التي يتم تقديمها في تاريخ التعليق أو بعده، سوف يتم تنفيذها في تا

ت بأي تعليق مع توضيح أسباب التعليق، واشعارهم بالطريقة نفسها املستخدمة في إ هاء تعليق التقويم. كما سيقوم مدير الصندوق فورا باشعار الهيئة ومالكي الوحدا

 االشعار عن التعليق فور انتهاء التعليق. واالفصاح عن ذلك في املوقع االلكتروني ملدير الصندوق و موقع السوق.

 تؤجل التي االسترداد طلبات اختيار  بمقتضاها يجري  التي اإلجراءات (ي

. في حالة أن تقويم الصندوق قد تم تعليقه، فإن طلب تعامل% من صافي قيمة أصول الصندوق في أي يوم 10فالكم ليست ملزمة بتنفيذ طلبات االسترداد ألكإر من 

 االسترداد طلبات اختيار  يتمتعليق التقويم.  التالي عندما يتم إ هاء التعاملاسترداد وحدات الصندوق الذي يتم تقديمه في تاريخ التعليق أو بعده يتم تنفيذه في تاريخ 

  املستلمة االسترداد طلبات بتنفيذ الصندوق  مدير  يقوم حيث االسترداد وصجم األسبقية على بناء تؤجل التي
 
. الصندوق  أصول  قيمة صافي من% 10 حدود في وذلك  أوال

 .التالي التعامل يوم الى تأجيلها فيتم املتبقية االسترداد طلبات أما

 

 خصائص الوحدات  .8

 

وجميعها من نفس النوع، وتمثل كل وحدة حصة قياسية ذات قيمة متساوية في  يجوز للمدير إصدار عدد غير محدود من الوحدات في صندوق فالكم لألسهم السعودية

 صافي قيمة أصول الصندوق.

 املحاسبة وتقديم التقارير  .9

 

  املالية التقارير  (أ

  35 خالل سنة نصف كل األولية املالية التقارير  بإعداد فالكم تقوم
 
 التقارير  هذه تحتوي  و  للصندوق  الخارجي املراجع بواسطة فحصها تم التي الفترة  هاية من يوما

 املالية البيانات يشمل مدقق سنوي  تقرير  وكذلك. الفترة خالل الصندوق  أنشطة بشأن أخرى  معلومات وأي الصندوق  مدير  عن ومعلومات األولية املالية القوائم على

  إعدادها يتم التي
 
  70 خالل السعودية العربية اململكة في املطبقة واألنظمة املالية للقوانين وفقا

 
  للصندوق  املالية السنة  هاية بعد يوما

 
 املالي املركز  تفاصيل متضمنا

 بواسطة واعتمادها السنوية املالية البيانات تدقيق يتم كما.املالية السنة  هاية في كما الحفف وأمين الصندوق  مدير  عن معلومات إلى باالضافة وأدائه للصندوق 

 . للصندوق  الخارجي املراجع

 

  الصندوق  مدير  يعدها التي التقارير  إتاحة ووسائل أماكن (ب

 أي. االلكتروني السوق  وموقع الصندوق  ملدير  االلكتروني املوقع في نشرها يتم سوف كما الصندوق، مدير  مكاتب خالل من الطلب عند التقارير  هذه تسليم يتم

 أو  الصندوق  ملدير  االلكتروني املوقع في نشرها يتم سوف الوحدات لتقويم تعليق أي عن اإلعالن أو  الوحدات أسعار  ذلك في بما نشرها يتطلب أخرى  مالية معلومات

 .رسوم أي دون  الصندوق  مدير  مكاتب خالل من للمستثمرين متاحة وتكون  االلكتروني السوق  موقع



 

  أو  الضرورة وعند. الوحدات حاملي سجل في املسجلة عناوينهم حسب للمستثمرين بإرسالها الصندوق  مدير  يقوم للمستثمرين إخطارات أي
 
 األنظمة ملقتضيات وفقا

 .اليومية الصحف في نشرها يتم سوف

 

 .ذلك بعد ميالدية سنة وكل للصندوق  االولى املاليةكما يقر مدير الصندوق بتوفر القوائم املالية للسنة  م31/12/2007 في للصندوق  األولى املالية السنة  هاية تكون  (ج

 

  للصندوق  املراجعة السنوية املالية القوائم تقديم يتم (د
 
 .الطلب عند مجانا

 مجلس إدارة الصندوق  .10

 

  الصندوق  إدارة مجلس أعضاء (أ

 يتكون مجلس إدارة الصندوق من:

 معاذ بن قاسم الخصاونة )رئيس املجلس( ( األستاذ /1

 ( األستاذ/ سليمان أحمد أبو تايه )عضو مستقل(3

 )عضو مستقل( العلوان عبدهللا بن محمد( األستاذ/ 4

 

  الصندوق  إدارة مجلس أعضاء مؤهالت (ب

 

 (املجلس رئيس) الخصاونة قاسم بن معاذ/  األستاذ: 

عمل خاللها في عدد  إلستثماراألستاذ/ معاذ الخصاونة هو املدير العام لشركة فالكم للخدمات املالية. لديه خبرة أكإر من عشر سنوات في مجال االستشارات املالية وا

 إلى قطاع التجزئة. قبل أن تولى مهام املدير 
 
العام عمل كرئيس مجموعة االستثمار املصرفي بشركة  من القطاعات من أبرزها: البنوك والصناعة والعقار والصحة إضافة

انضم األستاذ/ معاذ لفريق فالكم للخدمات املالية، كما عمل كمستشار لإلدارة العليا وألعضاء مجلس اإلدارة في العديد من الشركات في اململكة العربية السعودية. 

يلويت كندا، حيث أتيحت له فرصة التعامل مع عدد من الشركات القيادية من خالل تقديم بعد أن كان يعمل كمستشار لدى د 2008العمل في شركة فالكم سنة 

وم املالية واملصرفية وكذلك الخدمات االستشارية في إدارة املخاطر وحوكمة الشركات وخدمات االستشارات املالية. كما أنه حاصل على درجة البكالوريوس في كل من العل

 سانت ماري بكندا، باإلضافة إلى درجة املاجيستير في إدارة األعمال من جامعة دلهاوغ ي بكندا. في نظم املعلومات من جامعة

 ( :مستقل عضو ) تايه أبو  أحمد سليمان /األستاذ 

. لديه خبره أكإر من 2004األمريكية في عام  CPA، وحاصل على شهادة 1998األستاذ سليمان أبو تايه حاصل على بكالوريوس في املحاسبة من الجامعة االردنية في عام 

 في مجال املحاسبة واملراجعة. يعمل مدير املالية والخزينة لدى املؤسسة االسالمية لتأمين االستثمارات وائتمان الصادرات، و عضو  15
 
مجموعة البنك االسالمي  عاما

كما عمل كمدير للمجموعة املالية  2012منذ  IFRSين ملشروع التحول الى معايير املحاسبة الدولية ، مستشار لدى الهيئة السعودية للمحاسبين القانوني2012للتنمية منذ 

 .2015 – 2012، وعضو لجنة مراجعة لدى شركة فيبكو للفترة 2012 – 2006لشركة فالكم للخدمات املالية للفترة 

 (:مستقل عضو ) العلوان عبدهللا بن محمد /األستاذ 

كما   Society of Technical Analysis ,STAحاصل على بكالوريس في املالية من جامعة امللك فهد للبترول واملعادن و الدبلوم في التحليل الفني من األستاذ محمد العلوان

 كمدير لالستثمار  في شركة الراجحي ألفا. عم 14( لديه خبرة تزيد عن CFAأنه محلل مالي معتمد )
 
ل قبل ذلك في األهلي كابيتال كنائب سنة في إدارة املحافف يعمل حاليا

 ( كمدير صناديق األسواق الخليجية. SAIB BNP Paribasمدير إدارة األصول كما عمل في إدارة األصول لدى شركة صائب بي ان بي باريبا )

 

  الصندوق  إدارة مجلس ومسؤوليات أدوار  (ج

 الحصر، اآلتي :تشمل مسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق، على سبيل املثال ال 

  الصندوق  يكون  التي الجوهرية والتقارير  والقرارات العقود جميع على املوافقة .1
 
 . فيها طرفا

 اعتماد سياسة مكتوبة فيما يتعلق بحقوق التصويت املتعلقة بأصول الصندوق. .2



 

، ذلك كان ومتى ، اإلشراف .3
 
  الصندوق  مدير  عنه يفصح مصالح تضارب أي على املصادقة مناسبا

 
 .االستثمار صناديق لالئحة وفقا

  مرتين االجتماع .4
 
 اإلرهاب وتمويل األموال غسل عن التبلي  ومسؤول الصندوق  مدير  لدى( وااللتزام املطابقة لجنة) وااللتزام املطابقة مسؤول مع األقل على سنويا

 .املتبعة واألنظمة اللوائح بجميع الصندوق  مدير  التزام من للتأكد لديه،

 .تعيينه حالة في املصّفي يرفعها توصية أي إقرار  .5

 .  االستثمار صناديق بالئحة ومذكرة املعلومات وأي مستند آخر  الصندوق  وأحكام شروط وإلتزام إكتمال من التأكد .6

  الوحدات مالكي مصلحة يحقق بما بمسئولياته الصندوق  مدير  قيام من التأكد .7
 
 .االستثمار صناديق الئحة وأحكام الصندوق، وأحكام لشروط وفقا

 . فيه الوحدات ومالكي االستثمار  صندوق  وملصلحة بأمانة العمل .8

 تدوين محاضر االجتماعات التي تبين جميع وقائع االجتماعات والقرارات التي اتخذها املجلس  .9

 

 الصندوق  إدارة مجلس أعضاء مكافآت تفاصيل (د

ريال سعودي في الشهر في حالة إنعقاد أكإر من اجتماع  5,000سعودي عن كل اجتماع، بحدأ أقص ى ريال  3,000تدفع مكافأة مجلس اإلدارة للمديرين املستقلين بواقع 

    واحد في الشهر.

 

  املصالح تضارب (ه

ون لعضهههههههو يتعين على أي عضهههههههو االفصهههههههاح ملجلس إدارة الصهههههههندوق عن وجود أي تعارض مصهههههههالح في حال التصهههههههويت على أي قرار يتخذه مجلس إدارة الصهههههههندوق قد يك

 س االدارة مصلحة خاصة مباشرة أو غير مباشرة فيه.مجل

 

  العالقة ذي الصندوق  مجلس عضو  فيها يشارك التي الصناديق إدارة مجالس جميع (و

 التالية:أعضاء مجلس إدارة  هذا الصندوق هم أعضاء في مجلس إدارة الصناديق 

 صندوق فالكم للمرابحة بالريال السعودي. -

 .صندوق فالكم للطروحات األولية -

 صندوق فالكم املتداول لألسهم السعودية. -

 صندوق فالكم املتداول لقطاع البتروكيماويات. -
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  ومؤهالتهم اللجنة أعضاء (أ

 املستشار الشراي للصندوق هم أعضاء الهيئة الشرعية لشركة فالكم للخدمات املالية والتي تتكون من السادة العلماء:

 املنيع سليمان بن هللا عبد/الشيخ معالي: 

رى وقاضأ سابق بمحكمة التمييز الشيخ /عبدهللا املنيع هو عضو هيئة كبار العلماء باململكة العربية السعودية منذ إنشائها، ومستشار بالديوان امللكي، وعضو مجلس الشو 

للمؤسسات املالية اإلسالمية، ورئيس وعضو عدة لجان شرعية في البنوك السعودية بمكة املكرمة. الشيخ املنيع هو نائب رئيس املجلس الشراي لهيئة املحاسبة واملراجعة 

 والخليجية، له العديد من املؤلفات في الصيرفة اإلسالمية.

  القري  علي بن محمد/الدكتور : 

االقتصهههههاد اإلسهههههالمي في جامعة امللك عبدالعزيز بجدة، وخبير الدكتور محمد القري حاصهههههل على درجتي املاجسهههههتير والدكتوراة في االقتصهههههاد من جامعة كاليفورنيا. وهو أسهههههتاذ 

 ك حول العالم.مجمع الفقه التابع لرابطة العالم اإلسالمي. الدكتور القري عضو في العديد من الهيئات الشرعية للمصرفيات اإلسالمية في كثير من البنو 

 النفيسة عبدالعزيز  بن عبدالرحمن /الشيخ: 



 

 اإلسالمية، سعود بن محمد اإلمام جامعة في متعاون  محاضر  اإلسالمية، املالية واملعامالت الشرعية، الرقابة مجال في سنوات عشر  من أكإر  خبرة إسالمي، اقتصاد ماجستير 

 امللك بجامعة اإلسههههالمي االقتصههههاد ومجلة املالية األسههههواق لدراسههههات سههههابك لكرغهههه ي بحوث تحكيم في شههههارك السههههعودية، العربية باململكة الشههههرعية الهيئات من عدد في عضههههو 

 (.النظامية واألحكام الشرعية الضوابط) االستثمارية الصناديق كتاب: ومنها وبحوث مشاركات له .بجدة عبدالعزيز 

 

 أدوار ومسؤوليات لجنة الرقابة الشرعية  (ب

 .الشرعية للمعايير  مطابقتها من للتأكد الصندوق  ووثائق االستثمارية الصندوق  وسياسات أهداف ومراجعة دراسة .1

 .الصندوق  مدير  قبل من طل ها حال في الشرعية باملطابقة تتعلق التي املواضيع بخصوص الصندوق  ملدير  املشورة تقديم .2

 أن املتوقع من التي الثانوي  السهوق  أو  األولي السهوق  في أخرى  اسهتثمارات أي أو  والشهركات املالية األوراق النتقاء الالزمة الشهرعية املعايير  تحديد في املشهورة إعطاء .3

 .الصندوق  فيها يستثمر 

 .الشرعية املعايير  مع الصندوق  استثمارات مطابقة ملدى الدورية املراقبة .4

 .للصندوق  السنوي  املراجع التقرير  مع لتضمينها الشرعية املعايير  مع الصندوق  أعمال مطابقة مدى حول  الشراي الرأي إبداء .5

 التي تصدر من لجنة الرقابة الشرعية ويضمن مراعاة تطبيقها في كافة استثمارات الصندوق في جميع األوقات.يلتزم مدير الصندوق باملعايير والتوصيات 

 

  الشرعية اللجنة أعضاء مكافآت (ج

 يتحملها مدير الصندوق عن الصندوق 

 

 الشرعية املعايير  مع التوافق عدم حال في املتبعة واإلجراءات الدورية واملراجعة لالستثمار  املعدة األصول  شرعية لتحديد املطبقة املعايير  (د

 :الشركات أسهم النتقاء لفالكم الشرعية الهيئة من املعتمدة الشرعية الضوابط يلي فيما

 الشركة أغراض: 

    :التالية األنشطة من أكإر  أو  واحد في الضالعة الشركات أسهم في التعامل يجوز  ال 

  .املحرمة التقليدية املصارف أنشطة ذلك في بما الشرعية غير  املالية األدوات أو  الفائدة بسعر  التعامل -

  املذكاة غير  واللحوم ولحومها والخنازير  واملخدرات والخمور  حكمه في وما كالدخان املحرمة السلع وتسويق وتوزيع إنتاج -
 
 القمار  وصناعة شرعا

 .املحرم النشاط ذات واملطاعم والفنادق واملنتجعات

 .لإلباحية تدعو  التي واملطبوعات الوسائل ونشر  إنتاج -

   .التقليدية املمتازة واألسهم املناقلة وعقود والخيارات املستقبليات أدوات تتضمن التي املشتقات -

 للعمالت املستقبليات عقود في التعامل. 

 التالية بالقطاعات عالقة ذات دخلها مصادر  تكون  شركات من املصدرة املالية األوراق:  

  .الفائدة بأسعار  العالقة ذات األنشطة أو  التأمين وشركات التقليدية البنوك -

    .الكحول  منتجات وتوزيع إنتاج -

  .األسلحة وتوزيع إنتاج -

 .املقامرة -

        .شرعية غير  عالقة ذات أنشطة أي أو  الخنزير  لحوم وتوزيع إنتاج -

 .شرعية غير  خدمات تقدم التي واملنتجعات الفنادق -

 .  ذلك وأمثال واملخدرات الخمور  وتوزيع إنتاج -

 

عايير الشههههههههرعية , فإن مدير الصههههههههندوق سههههههههيقوم بتسههههههههييل هذا األصههههههههل مع مراعاة عدم في حال عدم توافق أحد أصههههههههول الصههههههههندوق مع املتقوم اللجنة باملراجعة الدورية و

 اإلضرار بمالكي الوحدات جراء تسييل األصل.
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 اسم مدير الصندوق  (أ

 . للخدمات املاليةشركة فالكم 

 

 رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق املالية  (ب

للقيام بخدمات التعامل بصهههههههفة أصهههههههيل ووكيل والتعهد بالتغطية، و إدارة الصهههههههناديق  06020-37مرخصهههههههة من قبل هيئة السهههههههوق املالية بموجب ترخيه رقم الشهههههههركة 

 والحفف في األوراق املالية.االستثمارية واملحافف الخاصة، والترتيب، وتقديم املشورة 

 

 العنوان املسجل وعنوان العمل ملدير الصندوق  (ج

  شركة فالكم للخدمات املالية

 طريق العليا العام  

 11421الرياض  884ص. ب. 

 8004298888هاتف 

 + 966( 11) 4617268فاكس 

 

 تاريخ الترخيص الصادر عن هيئة السوق املالية  (د

 م27/05/2006املوافق هه 29/04/1427تاريخ الترخيه 

 

 رأس املال املدفوع ملدير الصندوق  (ه

 ريال سعودي 250,000,000 

 

 ملخص املعلومات املالية ملدير الصندوق  (و



 

 
 

 أعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق  (ز

 مجلس اإلدارة( رئيس بدر بن فهد العذل ) -

سنوات في االستثمارات البنكية. حاصل على البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة بورتالند بوالية أوريغان  10يعد األستاذ/ بدر العذل من كبار  رجال األعمال ولديه خبرة 

إضافة إلى  منصبه الحالي كنائب أول للرئيس ونائب املدير التنفيذي بمجموعة شركات فال العربية  م(. كما أن األستاذ/ بدر العذل،2007في تخصه اإلدارة العامة عام )

 قابضة املحدودة يتقلد بعض املناصب في شركات املجموعة كما يلي:ال

 .مدير عام شركة األنظمة املتطورة املحدودة 

 .مدير عام شركة نوفوفالت العربية السعودية املحدودة 

 .مدير فرع شركة فال السعودية املحدودة 

 كما يشغل عضوية مجلس إدارة في العديد من الشركات كما هو ُموضح أدناه: 

 مجموعة شركات فال العربية القابضة املحدودة. -نائب أول للرئيس ونائب الرئيس التنفيذي  -

 اململكة العربية السعودية وخارجها. –عضو مجلس إدارة في جميع شركات مجموعة شركات فال العربية القابضة  -

 اململكة العربية السعودية. –عضو مجلس إدارة بشركة فالكم للخدمات املالية  -

 اململكة العربية السعودية. –مجلس إدارة بشركة األمثل للتمليك والتأجير التمويلي عضو  -

 اململكة العربية السعودية. –عضو مجلس إدارة بشركة ديتكون السعودية املحدودة  -

 عضو مجلس إدارة شركة البالد كتاليست.  -

 ربية السعودية.اململكة الع –عضو مجلس إدارة بالشركة الوطنية للرعاية الطبية )رعاية(  -

 اململكة العربية السعودية. –عضو مجلس إدارة بشركة امليم املتحدة املحدودة  -

 اململكة العربية السعودية. –عضو مجلس إدارة بشركة البالد لألنابيب الخرسانية املحدودة  -

 ودية.اململكة العربية السع –عضو مجلس إدارة بالشركة السعودية الخليجية الهيدروليكية املحدودة  -

 األردن. –عمان  –عضو مجلس إدارة بشركة الكادر العربي لتطوير التعليم  -



 

 األردن. –عمان  –عضو مجلس إدارة بشركة املركز العربي للقلب والجراحة الخاصة )املركز العربي الطبي(  -

 ية السعودية.اململكة العرب –عضو مجلس إدارة بشركة التصنيع وخدمات الطاقة  -

 ودية.اململكة العربية السع –بشركة املخازن والخدمات املساندة عضو مجلس إدارة  -

 

 مجلس اإلدارة( نائب رئيس عبداملحسن بن عبدالرحمن السويلم ) -

 في القطاع املالي واملصرفي، ومستشار مالي واداري مرخه من قبل وزارة 
 
على البكالوريوس التجارة حاصل يتمتع األستاذ/ عبداملحسن السويلم، بخبرة تزيد عن عشرين عاما

م كما أن األستاذ/ عبداملحسن السويلم، يشغل اآلن منصب الرئيس التنفيذي والعضو املنتدب لشركة النايفات للتمويل، 1992في العلوم اإلدارية من جامعة امللك سعود عام 

 وهو عضو في العديد من مجالس ادارات الشركات كما هو موضح أدناه:

 شركة فالكم القابضة -

 النايفات للتمويلشركة  -

 شركة املخازن والخدمات املساندة -

- Gulf Integrated Industries Co. 

 

 عبداملحسن بن محمد الصالح )عضو مجلس اإلدارة(  -

 في األعمال الحرة واالستثمار واالستشارات واإلدارة وذلك من خالل عمله
 
لدى بنك سامبا وسيتي بنك. حصل  يتمتع األستاذ/ عبداملحسن الصالح، بخبرة أربعة وأربعون عاما

ستاذ/ عبداملحسن الصالح، يشغل عدة مناصب في العديد من م. كما أن األ 1967على بكالوريوس اآلداب في إدارة األعمال واالقتصاد من جامعة ويتير بوالية كالفورنيا عام 

 الشركات كما هو ُموضح أدناه: 

 شركة مالذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني. -عضو مجلس اإلدارة  -

 شركة فالكم للخدمات املالية. -عضو مجلس اإلدارة  -

 رئيس مجلس اإلدارة واملالك لشركة مصادر القابضة. -

 

 (:العضو املنتدب والرئيس التنفيذي) الخصاونة قاسم بن معاذ/  األستاذ -

 من عدد في خاللها عمل واإلسههههتثمار  املالية االسههههتشههههارات مجال في سههههنوات عشههههر  من أكإر  خبرة لديه. املالية للخدمات فالكم لشههههركة العام املدير  هو  الخصههههاونة معاذ /األسههههتاذ

  والصههههحة والعقار  والصههههناعة البنوك: أبرزها من القطاعات
 
 فالكم بشههههركة املصههههرفي االسههههتثمار  مجموعة كرئيس عمل العام املدير  مهام تولى أن قبل. التجزئة قطاع إلى إضههههافة

 شركة في العمل لفريق معاذ /األستاذ انضم. السعودية العربية اململكة في الشركات من العديد في اإلدارة مجلس وألعضاء العليا لإلدارة كمستشار  عمل كما املالية، للخدمات

 في االسههتشههارية الخدمات تقديم خالل من القيادية الشههركات من عدد مع التعامل فرصههة له أتيحت حيث كندا، ديلويت لدى كمسههتشههار  يعمل كان أن بعد 2008 سههنة فالكم

 من املعلومات نظم في وكذلك واملصههههههههههرفية املالية العلوم من كل في البكالوريوس درجة على حاصههههههههههل أنه كما. املالية االسههههههههههتشههههههههههارات وخدمات الشههههههههههركات وحوكمة املخاطر  إدارة

 .بكندا دلهاوغ ي جامعة من األعمال إدارة في املاجيستير  درجة إلى باإلضافة بكندا، ماري  سانت جامعة

 

 (اإلدارة مجلس عضو ) املفرج إبراهيم فهد -

م. باإلضافة إلى  العديد 1986زيز عام يتمتع األستاذ/ فهد املفرج، بخبرة طويلة في مجال الرقابة النقدية. حاصل على البكالوريوس في العلوم اإلدارية من جامعة امللك عبدالع

ت الدولية مثل صندوق النقد الدولي وغيرها كما أن األستاذ/ فهد املفرج من الدورات في مجال إدارة البنوك والرقابة املصرفية والتحليل املالي و التدريب لدى العديد من الجها

 ، يشغل عدة مناصب في العديد من الشركات كما هو ُموضح أدناه: 

 مجموعة سامبا املالية –عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة املراجعة  -

 الشركة السعودية للطباعة والتغليف. –عضو مجلس إدارة وعضو لجنة املراجعة  -

 

 (اإلدارة مجلس عضو ) جبل أبو  ابراهيم محمد -



 

 في املجال املالي والرقابة واالسهههههههتشهههههههارات املالية حيث بدأ مسهههههههيرته املهنية من خالل عمله كمدقق خارجي مع 
 
األردن، ثم -إرنسهههههههت ويون  عمانخبرة تزيد عن خمسهههههههة عشهههههههر عاما

العربية السهههههههههههعودية, وبذلك يكون األسهههههههههههتاذ محمد أبو جبل قد حصهههههههههههل على خبرة قيمة في مراجعة كمسهههههههههههتشهههههههههههار ومدقق خارجي لدى برايس ووتر هاوس كوبرز في قطر و اململكة 

 الحسابات للعمليات التجارية واملالية في األسواق الخليجية واألردنية.

فالكم للخدمات املالية و من ثم شههههركة فالكم القابضههههة ثم بدأ العمل كمدير إدارة املحاسههههبة املالية لدى فالكم للخدمات املالية ، وتقلد منصههههب رئيس الدائرة املالية لشههههركة 

 كما أنه عضو مجلس إدارة وعضو لجنة تدقيق في عدد من الشركات.

 عن مراجعة نتائج األداء و اإلن
 
 للعديد من وحدات األعمال، ومسؤوال

 
 في الدوائر املالية، ومستشارا

 
 ية.لية واإلدار تاج ملختلف التقارير املاويعداألستاذ محمد أبو جبل خبيرا

ان األهلية باإلضهههافة إلى العديد من الدورات والبرامج التدريبية التي حصهههل عليها في مجال التحليل املالي و الرقابة  حاصهههل على درجة البكالوريوس في املحاسهههبة من جامعة عم 

 املالية و الحوكمة.

 

 املسؤوليات والواجبات الرئيسية ملدير الصندوق فيما يتعلق بصندوق االستثمار  (ح

حوال مصالح يتولى مدير الصندوق إدارة الصندوق بحكمة وبعدل بهدف تحقيق األهداف االستثمارية للصندوق املضمنة في هذه املذكرة كما يرااي في كل األ  -

 حاملي الوحدات في إطار شروط وأحكام الصندوق.

( )"سياسات االستثمار وممارساته"( من هذه املذكرة وكذلك بالضوابط ذات العالقة الواردة ضمن املادة 2زم مدير الصندوق بالضوابط الواردة في الفقرة )يلت -

 ( )"قيود االستثمار"( الواردة في الئحة صناديق االستثمار.41)

وبشكل دوري بالتأكد من توافق جميع استثمارات الصندوق مع املعايير والضوابط الشرعية  يلتزم مدير الصندوق كذلك باملعايير الشرعية لالستثمار، ويقوم -

 املعتمدة من لجنة الرقابة الشرعية للصندوق، وتبلي  مجلس إدارة الصندوق في حينه بأي مخالفات جوهرية.

 ت استرداد محتملة.يقوم مدير الصندوق في إطار مهامه بالتأكد من توفر السيولة الكافية للوفاء بأي طلبا -

 يحق ملدير الصندوق تعيين مدير صندوق من الباطن إذا رأى حاجة لذلك. -

 

 املهام التي كلف بها طرف ثالث من جانب مدير الصندوق فيما يتعلق بصندوق االستثمار  (ط

 ال يوجد.

 

 أي أنشطة عمل أو مصالح أخرى ملدير الصندوق تمثل أهمية جوهرية أو من املمكن أن تتعارض مع أنشطة صندوق االستثمار  (ي

 ال يوجد.

 

 األحكام املنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبداله  (ك

 لتعيين مدير صندوق بديل للصندوق أو اتخا
 
، وذلك في حال وقوع أي من الحاالت للهيئة عزل مدير الصندوق واتخاذ أي إجراء تراه مناسبا

 
ذ أي تدبير آخر تراه مناسبا

 اآلتية:

 توقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط اإلدارة دون إشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة األشخاص املرخه لهم. -1

 إلغاء ترخيه مدير الصندوق في ممارسة نشاط اإلدارة أو سحبه أو تعليقه من قبل الهيئة. -2

 في ممارسة نشاط اإلدارة. هإلى الهيئة من مدير الصندوق إللغاء ترخيصتقديم طلب  -3

 بالتزام النظام أو لوائحه التنفيذية. -بشكل تراه الهيئة جوهريا -إذا رأت الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل  -4

د شخه آخر مسجل لدى مدير الصندوق قادر على إدارة وفاة مدير املحفظة االستثمارية الذي يدير أصول صندوق االستثمار أو عجزه أواستقالته مع عدم وجو  -5

 أصول صندوق االستثمار أو أصول الصناديق التي يديرها مدير املحفظة.

 أ ها ذات أهمية جوهرية. –بناء على أسس معقولة  –أي حالة أخرى ترى الهيئة  -6

 أمين الحفظ .13

 اسم أمين الحفظ (أ

 املالية  البالدشركة 



 

 

 رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق املالية  (ب

 هه01/08/1428 وتاريخ 08100-37رقم ترخيه بموجب املالية السوق  هيئة قبل من مرخصة  مقفلة مساهمة واحد شخه  ذات سعودية شركة املالية البالد شركة

 املشورة وتقديم والترتيب، الخاصة، واملحافف االستثمارية الصناديق إدارة و  بالتغطية، والتعهد ووكيل أصيل بصفة التعامل بخدمات للقيام م14/08/2007املوافق

  .املالية األوراق في والحفف

 

 العنوان املسجل وعنوان عمل ألمين الحفظ (ج

  املالية البالدشركة 

 العليا  امللك فهد , طريق

 11411الرياض  140ص. ب. 

  920003636هاتف 

 + 966( 11)  2906299فاكس 

 

 تاريخ الترخيص الصادر عن هيئة السوق املالية  (د

 م14/08/2007املوافق  هه01/08/1428تاريخ الترخيه 

 

 مار تثاألدوار األساسية ومسؤوليات أمين الحفظ فيما يتعلق بصندوق االس (ه

صافي قيمة األصول واصدار صافي قيمة األصول لوحدة حفف أصول الصندوق والقيام بالخدمات االدارية التي تتعلق بمسك السجالت واصدار املراكز املالية وتقويم 

 الصندوق.

 

 فيما يتعلق بصندوق االستثمار  (و
ا
 ثالثا

ا
 املهام التي كلف بها أمين الحفظ طرفا

 ال ينطبق 

 

 األحكام املنظمة لعزل امين الحفظ أو استبداله  (ز

 : اآلتية الحاالت من أي وقوع حال يف مناسب تراه تدبير  أي إتخاذ أو  الصندوق  مدير  قبل من املعين الحفف أمين عزل  للهيئة

 . لهم املرخه األشخاص الئحة بموجب بذلك الهيئة اشعار  دون  الحفف نشاط ممارسة عن الحفف أمين توقف .1

 . الهيئة قبل من تعليقه أو  سحبه أو  الحفف نشاط ممارسة في الحفف أمين ترخيه إلغاء .2

 .الحفف نشاط ممارسة في ترخيصه إللغاء الحفف أمين من هيئة إلى طلب تقديم .3

 . التنفيذية لوائحه أو  النظام بالتزام – جوهريا الهيئة تراه بشكل – أخل قد الحفف امين أن الهيئة رأت إذا .4

  60 خالل البديل الحفف أمين إلى الحفف مسؤوليات ونقل بديل حفف أمين بتعين الصندوق  مدير  سيقوم الحالة هذه في
 
 . تعيينه من يوما

 مدير  سيقوم الحالة هذه في. الوحدات مالكي مصلحة في الحفف أمين عزل  أن معقول  بشكل رأى إذا كتابي إشعار  بموجب الحفف أمين عزل  الصندوق  ملدير  يجوز  كما

 ( 30) خالل له بديل حفف أمين بتعيين الصندوق 
 
  اإلفصاح سيتمو  .الكتابي اإلشعار  الحفف أمين تسلم من يوما

 
 وموقع اإللكتروني الصندوق  مدير  موقع في فورا

 .بديل حفف أمين تعيين عن اإللكتروني السوق 

 االستثمار مستشار  .14

 يوجد ال 



 

 املوزع .15

 يوجد ال 

 القانوني املحاسب .16

 

 القانوني املحاسب اسم (أ

 برايس وتر هاوس كوبر

 

 القانوني للمحاسب العمل وعنوان املسجل العنوان (ب

 برايس وتر هاوس كوبر 

  21برج اململكة الدور 

  11482الرياض  8282ص.ب. 

 +966( 11) 465-4240هاتف: 

 + 966( 11) 465-1663فاكس: 

www.pwc.com/me 

 

 األساسية ومسؤوليات املحاسب القانوني فيما يتعلق بصندوق االستثمار  األدوار  (ج

 .للصندوق  والسنوية األولية املالية القوائم بمراجعة القانوني املحاسب يقوم

 أخرى  معلومات .17

 

 عند فعلي أو  محتمل مصالح تعارض وأي املصالح تعارض ملعالجة املتبعة واالجراءات السياسات على االطالع في الحق الوحدات حاملي الصندوق  مدير  يمنح (أ

 .مقابل وبدون  الطلب

 

 والعموالت الخاصة  التخفيضات (ب

  يراه ما حسب منها جزء أو  االشتراك رسوم من املشتركين بعض إعفاء الصندوق  ملدير  يحق
 
 .  ذلك أسباب ذكر  دون  الوحدات ومالكي الصندوق  ملصلحة مالئما

 

 أو الضريبة  الزكاة (ج

 .صندوق لل زكاة مبل  بدفع الصندوق  مدير  يقوم ال  -

 الرسوم جميع على والدخل للزكاة العامة الهيئة من الصادرة التنفيذية الالئحة تعليمات حسب املضافة القيمة ضريبة تطبيق سيتم:  املضافة القيمة ضريبة -

 .ذلك خالف على النه يتم مالم املضافة القيمة ضريبة تشمل ال  مستندات الصندوق  في املذكورة واملصاريف الرسوم جميع .والتكاليف واالتعاب واملصاريف

 

 وتفاصيل اجتماع مالكي الوحدات  معلومات (د

 .الحفف أمين من كتابي طلب استالم  من أيام( 10) خالل الوحدات مالكي الجتماع بالدعوة الصندوق  مدير  يقوم .1

 أو  مجتمعين يملكون  الذين الوحدات مالكي من اكإر  أو  مالك من كتابي طلب استالم  من أيام( 10) خالل الوحدات مالكي الجتماع بالدعوة الصندوق  مدير  يقوم .2

 .الصندوق  وحدات قيمة من األقل على% 25 منفردين

 مالكي جميع إلى كتابي إشعار  وبإرسال للسوق، اإللكتروني واملوقع اإللكتروني الصندوق  مدير  موقع في ذلك عن باإلعالن الوحدات مالكي الجتماع الدعوة تكون  .3

 ( 21) عن تزيد ال  وبمدة( 2 االجتماع، من األقل على أيام عشرة قبل( 1( وجد إن) الحفف وأمين الوحدات
 
 االجتماع تاريخ اإلشعار  وسيتضمن. االجتماع قبل يوما

 .املقترحة والقرارات ووقته ومكانه

http://www.pwc.com/me


 

  الوحدات مالكي إجتماع اليكون  .4
 
 .العام الصندوق  وحدات قيمة من األقل على% 25 مجتمعين يملكون  الوحدات مالكي من عدد حضره إذا إال  صحيحا

 واملوقع اإللكتروني الصندوق  مدير  موقع في ذلك عن باإلعالن ثاني الجتماع بالدعوة الصندوق  مدير  فسيقوم ،4 الفقرة في املذكور  النصاب يستوِف  لم إذا .5

 الثاني اإلجتماع ويعد. أيام( 5) عن التقل بمدة الثاني اإلجتماع موعد قبل الحفف وأمين الوحدات مالكي جميع إلى كتابي إشعار  وبإرسال للسوق  اإللكتروني

 
 
 .اإلجتماع في املمثلة الوحدات نسبة كانت أيا صحيحا

 .الوحدات مالكي اجتماع في لتمثيله له وكيل تعيين وحدات مالك لكل يجوز  .6

 .االجتماع وقت يمتلكها وحدة كل عن الوحدات مالكي اجتماع في واحد بصوت اإلدالء وحدات مالك لكل يجوز  .7

 

 الصندوق  إ هاء (ه

ن إذا الصندوق  إ هاء الصندوق  ملدير  يجوز  -  تغيير  أي حدوث حالة في أو  للصندوق، االقتصادي التشغيل لتبرير  كافية غير  اإلدارة تحت الصندوق  أصول  قيمة أن له تبيَّ

 مالكي وإشعار  املالية السوق  هيئة بإخطار  الصندوق  مدير  يقوم الحالة، هذه في. الصندوق  إل هاء كاف سبب أ ها الصندوق  مدير  يرى  أخرى  ظروف أي أو  األنظمة في

  الوحدات
 
  21 عن تقل ال  بمدة وذلك الصندوق  إ هاء في برغبته كتابيا

 
 .فيه الصندوق  إ هاء املزمع التاريخ من يوما

 على توزيعها فيتم التصفية من املتبقية األصول  وأما بالخصوم املتعلقة وااللتزامات الديون  تسديد ويتم تصفيتها تتم الصندوق  أصول  فإن الصندوق، إ هاء حالة في -

 عمل يتم لن فإنه الصندوق، تصفية بدء حالة في. بذلك الصندوق  مدير  من تأكيد إصدار  ويتم الوحدات إجمالي إلى منسوبة وحداتهم تمثلها التي بالنسبة املشاركين

 .الصندوق  مدير  بواسطة التصفية حصيلة واستالم الصندوق  أصول  كافة تصفية يتم لم ما للمستثمرين توزيعات أي

 

 حول  مالحظة أو  شكوى  أي وجود حالة في الوحدات ملالك يمكن كما مقابل، وبدون  الطلب عند الشكاوى  بمعالجة الخاصة اإلجراءات بتقديم الصندوق  مدير  سيقوم (و

 :التالي العنوان إلى إرسالها الصندوق،

 املالية للخدمات فالكم شركة

 املخاطر وإدارة واإللتزام املطابقة مجموعة

  العام العليا طريق

 11421 الرياض 884. ب. ص

 + 966( 11) 2032546فاكس -+ 966( 11) 2114722: هاتف

 :التالي األكتروني البريد إلى املالحظات إرسال يمكن كما

Addingvalue@falcom.com.sa    

 

 الجهة القضائية املختصة بالنظر في أي نزاع  (ز

 .االسثمار صناديق في االستثمار  عن أو  من ناش ئ نزاع أي في بالنظر  املختصة القضائية الجهة هي املالية األوراق منازعات في الفصل لجنة

 

 والقوائم املعلومات، مذكرة في مذكور  عقد وكل الرئيسية، املعلومات وملخه الصندوق، وأحكام شروط على االطالع في الحق الوحدات حاملي الصندوق  مدير  يمنح (ح

 .الصندوق  ملدير  املالية

 

 أمين أو  الحفف أمين أو  الباطن من الصندوق  مدير  و أ الصندوق  ملدير  يكون  أن واليجوز . مشاعة ملكية الوحدات ملالكي جمااي بشكل مملوكة الصندوق  أصول  جميع (ط

 من الصندوق  مدير  و أ الصندوق  مدير  كان إذا إال  األصول، بتلك يتعلق فيما مطالبة أو  الصندوق  أصول  في مصلحة أي   املوزع أو  املشورة مقدم أو  الباطن من الحفف

  املوزع أو  املشورة مقدم أو  الباطن من الحفف أمين أو  الحفف أمين أو  الباطن
 
 بموجب املطالبات بهذه مسموحا كان أو  ملكيته، حدود في وذلك الصندوق، لوحدات مالكا

 .املعلومات مذكرة أو  واالحكام الشروط هذه في عنها وأفصح االستثمار  صناديق الئحة أحكام

 

لصندوق خالفا على ما تم ال يوجد أي معلومات أخرى معروفة قد تمكن مالكي الوحدات الحاليين أو املحتملين أو مستشاروهم املهنيون من إتخاذ قرار االستثمار في ا (ي

 .الشروط واألحكام و مذكرةاملعلومات ذكره في 

 



 

 . ممارساته و  اإلستثمار  سياسات في ذكره تم ما على خالفا مسبقا الهيئة عليها وافقت قد اإلستثمار  صناديق الئحة قيود من إعفاءات أي (ك

 اليوجد

 

 مدير الصندوق فيما يتعلق بحقوق التصويت  سياسة (ل

 اتباع يتم سوف املخاطر  إدارة و  واإللتزام املطابقة مجموعة و  الصندوق  إدارة مجلس بين بالتعاون  فانه التصويت لحقوق  فالكم لدى املتبع الداخلي النظام على بناء

 .املخاطر وإدارة واإللتزام املطابقة مجموعة بإستشارة  النظام هذا إطار  ضمن التصويت قرارات  يتخذ سوف الصندوق  مدير   ان كما  التصويت حالة في النظام هذا

 إضافية النواع معينة من الصناديق  معلومات .18

 ينطبق  ال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ملخص املعلومات الرئيسية
 

 

 اسم الصندوق 

  السعودية لألسهم فالكم صندوق 

 ()صندوق استثماري عام مفتوح

 

 

 مدير الصندوق 

   شركة فالكم للخدمات املالية

 

 
 :بتاريخ تم تحديث آخر 

  م03/02/2019

 
 
 

 السعودية لألسهم فالكم صندوق  في وحدات لشراء لهم املتاحة الفرصة دراسة من لتمكينهم وذلك للمستثمرين أساسية بصورة هذا املعلومات ملخص إعداد تم

 .الصندوق  هذا في االستثمار بشأن قرار أي اتخاذ قبل بتمعن األخرى  واملستندات واألحكام الشروط قراءة املحتملين املستثمرين وعلى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  الرئيسية علوماتامل (أ

 

  االستثمار  صندوق  اسم .1

 صندوق فالكم لألسهم السعودية 

 (صندوق استثماري عام مفتوح)

 

  االستثمار لصندوق  االستثمارية األهداف .2

 في تتوفر  التي النمو  فرص في للمشاركة الفرصة املستثمرين الصندوق  يمنح. الطويل املدى على املال رأس نمو  يحقق بما رأسمالية مكاسب تحقيق

 املدرجة االسهم في مباشر  بشكل باالستثمار  ويقوم الصندوق  أهداف لتحقيق نشطة استثمار  استراتيجية الصندوق  مدير  يوظف. السعودي السوق 

 .  الشرعية الضوابط مع يتوافق بما السعودي األسهم سوق  في

 

  وممارساته االستثمار  سياسات  .3

 الصندوق  استثمارات الشرعية , كما أن جميع الضوابط مع تتوافق التي السعودية األسهم سوق  في املدرجة املالية األوراق في الصندوق  يستثمر 

  .السعودية املالية االسواق في ستكون 

 

 األعلى الحد األدنى الحد األصول  فئات

الشههرتات املدرجههة فههي السههوق السههعودي  أسهههم

 و املتوافقة مع الضوابط الشرعية 

 

90% 

 

100% 

 

 

 ظروف في السعودية السوق  في واملدرجة الشرعية الضوابط مع املتوافقة الشرتات أسهم في أصوله صافي من األقل على% 90 الصندوق  يستثمر  -

 .العادية السوق 

% 100 إلى تصل قد باستثمارات مؤقتا يقوم فإنه لالستثمار، مواتية غير  االقتصادية الظروف أو  السوق  ظروف بأن الصندوق  مدير  يعتقد عندما -

 عالية األجل طويلة أو  قصيرة استثمارات شكل على أو  نقد صورة في األصول  تل على اإلبقاء خالل من دفاعية بطريقة الصندوق  أصول  من

 .األجل قصيرة املرابحة كذلك يشمل قد مؤقت بشكل الدفاعية األدوات في واالستثمار . الجودة

 

 

 : الصندوق  في باالستثمار  املرتبطة املحتملة الرئيسية املخاطر  .4

 , هي: الحصر  ال  املثال سبيل علىعناصر املخاطر التي يمكن أن تؤثر على قيمة االستثمار في الصندوق , 

 :املال رأس نقص مخاطر  -

نخفهههاش إل  إسهههتعادة قهههواق فهههي وقهههت مناسهههب، فمهههن املحتمهههل أن تهههنخف  صهههافي قيمهههة أصهههول الصهههندوق تبعهههافهههي ةالهههة انخفهههاش السهههوق بشهههكل جهههوهري وعهههدم 

 الهى أن يخفه  السوق.
ا
مهن التويععهات فهي محاولهة لتقريهب صهافي قيمهة األصهول  االنخفاش طويل األجل في صافي قيمة األصول قد يضطر مدير الصهنوق مؤقتها

 لحدوث
ا
 لتأثر قدرة الصندوق  من سعر الوةدة األولي وذلك تفاديا

ا
 ي تحقيق العوائد على املدى الطويل.ف انخفاش جوهري في رأس املال وكذلك تفاديا

 : االئتمان مخاطر  -

ية غيههر قههادر أو غيههر مخههاطر االئتمههان هههي إمكانيههة أن يكههون املقتههرش أو الطههرف املقابههل فههي عقههد الههدين أو اتفاقيههة إعههادة الشههراء أو اتفاقيههة إعههادة الشههراء العكسهه

ئتمهان،، كمها أن راغب في سداد القرش أو االلتزام به سواء في وقته املحدد أو عدم السداد تليا. جميع الشرتات والدول التهي تقتهرش تخضهع لعمليهات تقهويم ا

دة ملخههاطر ائتمانيههة أعلههى األوراق املاليههة تخضههع كههذلك لتقههويم ائتمههان،، وتخضههع أدوات االئتمههان التههي تصههدرها الشههرتات أو الحكومههات فههي األسههواق الناشههئة عهها

ل و معهههدالت مهههن غيرهههها. بخنمههها تخضهههع أدوات االئتمهههان التهههي تصهههدرها الشهههرتات الحكوميهههة أو الشهههرتات جيهههدة التأسهههخ  فهههي الهههدول املتقدمهههة ملخهههاطر ائتمانيهههة أقههه

 ة ألوراقه املالية.تقويم أعلى. االنخفاش في التقويم االئتمان، للُمْصِدر أو األخبار السلبية قد تؤثر على القيمة السوقي

 : املالية األوراق مخاطر  -

 فهإن النظههرة لكثيهر 
ا
. عنههدما يكههون االقتصهاد قويهها

ا
مههن الشههرتات  الصهناديق التههي ثسهتثمر فههي أسههم شههرتات مدرجهة فههي السههوق تتهأثر بتحرتههات سهوق األسهههم عمومها

من ناةية أخرى فإن أسعار األسهم بشكل عام  تي تمتلك هذق األسهم.تكون جيدة وأسعار األسهم قد ترتفع بشكل عام وكذلك قيمة الصناديق االستثمارية ال



 
 

بشهكل  تنخف  في أوقات االنكماش أو االنحسار االقتصهادي أوالصهنا،ي، كمها أن أسههم شهرتات معينهة أو شهرتات قطهاا معهين تالقطهاا الصهنا،ي قهد تتذبهذ 

 بسوق األسهم ككل وذلك بسبب التغييرات التي تحدث في ا
ا
 لقطاا والنظرة االستثمارية لتلك الشرتات في تلك القطاعات املعينة.مختلف مقارنة

ْصِدر  مخاطر  -
ُ
 :معينة ألسهم   امل

ر معهي  مقارنهة بالسهوق ككهل. ونتيجهة لهذلك, فإنهه فهي ةهال أن أسههم مصهد 
ا
ن تانهت تمثهل القيمة السوقية الخاصة بأسهم مصدٍر معين يمكهن أن تكهون أك هر تقلبها

 مهههن القيمهههة ال
ا
 كبيهههرا

ا
سهههوقية ألصهههول الصهههندوق فهههإن التغيهههر فهههي القيمهههة السهههوقية ألسههههم ذلهههك املصهههدر قهههد ثسهههبب تقلبهههات كبيهههرة فهههي قيمهههة وةهههدة الصهههندوق جهههًءا

 من سيولة منخفضة في ةالة أن ج
ا
 فإنه قد يعان، أيضا

ا
 بما يكون عليه الحال في األةوال العادية. وإذا تان الصندوق أقل تنوععا

ا
 مهن أصهوله مقارنة

ا
 كبيهرا

ا
ًءا

نهه مهن تصهفية إسهتثمارق فهي أسههم ذلهك املصهدر ملقابلهة أي طلبه قد
 
ات أستثمر في أسهم مصدر واةد، وبشهكل خهاص فهإن الصهندوق قهد ال يكهون فهي موقهف يمك

 استرداد. 

 :الشرعية املخاطر  -

 باألسهههههم املتوافقههههة مههههع الضههههوابط الشههههرعية مقارنههههة  
ا
بصههههناديق األسهههههم التقليديههههة وفههههي ةههههال تتمثههههل هههههذق املخههههاطر فههههي أن الصههههندوق يسههههتثمر فههههي نطههههاق محههههدودا

د أصبحت إةدى الشهرتات التهي يسهتثمر ف اها الصهندوق غيهر متوافقهة مهع بعه  الضهوابط الشهرعية، فهإن تخلهأ الصهندوق مهن أسههم تلهك الشهرتات بهالبيع قه

 لتلك األسهم. تترتب عليه خسائر في ةالة بيع تلك األسهم بسعر منخف  أو في ةالة ضياا الفرصة لتحقيق مستوى أداء أعلى

 : املستثمرين كبار  مخاطر  -

وةهدات يمكن شراء وبيع وةدات الصندوق بواسطة مستثمرين كبهار أو صهناديق مشهتركة أخهرى أو محهافث اسهتثمارية خاصهة. فهي ةالهة أن أةهد كبهار ةهاملي ال

 أو تههل اسههتثماراته فههي الصههندوق، فههإن الصههندوق قههد يتكبههد تكلفههة مكاسههب رأسههمالية و 
ا
تكههاليف ثعههامالت أخههرى خههالل عمليههة تنفيههذ االسههترداد، قههد اسههترد جههًءا

مههن جههة اخهرى فانهه فهي ةالههة ييهادة أةهد كبهار ةههاملي و   إضهافة إلهى أن بعه  األسههم قههد يهتم بيعهها بأسهعار غيهر مناسههبة وبالتهالي خفه  عائهد املحفظهة املحتمههل.

 من
ا
 على أداء الصندوق. الوةدات استثمارق في الصندوق فإن الصندوق قد يحتفث بمقدار كبير نسبيا

ا
 النقد لحين توفر فرصة استثمارية مما قد يؤثر سلبا

 : نظامية مخاطر  -

اإلجهراءات النظاميهة. املخاطر النظامية قد تترتب عل اا مخاطر مالية قد تواجهها الشرتات بسبب ثغير األنظمة أو عدم التأكد من تطبيق القوانين واألنظمهة أو 

يهة ممها يخفه  مهن نئخسة قد يكون مصدرها الشرتات التي يستثمر ف اا الصندوق، واةتمال ثعرضهها للمحاكمهة واملسهاءلة القانو كما أن املخاطر القانونية الر 

ثسهود املخهاطر القانونيهة بهين الكيانهات التجاريهة التهي تقهوم بتهوفير املنتجهات والخهدمات بشهكل رئخيه ي للمسهيالكين والتهي فهي مناسهبات  القيمهة السهوقية ألسههمها.

 معينة يمكن أن تكون عرضة للدعاوى والقضايا القانونية. 

    : السيولة مخاطر  -

بالنسهبة لألسههواق ذات  األصههل وتحويلهه إلههى نقهد دون خسهائر فههي قيمتهه السههوقية العادلهة.ثشهير السهيولة إلههى السهرعة والسههولة التههي يمكهن أن يههتم بموج اها بيهع 

تصبح أقل سيولة ممها  فترات عدم االستقرار السياس ي أو التغيرات املفاجئة في أسعار ومعدالت الفائدة، فإن بع  األسهم  التقلبات العالية مثل التقلبات في

، كمههها أن بعههه  األسههههم يمكهههن أن تكهههون غيهههر سهههائلة بسهههبب القيهههود القانونيهههة أو طبيعهههة االسهههتثمار أو بعههه  الجوانهههب يعنهههي أنهههه ال يمكهههن بيعهههها بسهههرعة وسههههولة

مما ينتج عنه املعينة مثل الضمانات أو عدم وجود املشترين الذين لهم اهتمام في أسهم أو سوق معينة. ةيث يؤدي ذلك إلى صعوبة بيع األسهم بسعر عادل 

 عائد الصندوق.خسارة أو انخفاش في 

 :السوق  مخاطر  -

ث فهههي مخهههاطر السهههوق ههههي مخهههاطر االسهههتثمار فهههي األسهههواق املاليهههة. ةيهههث ترتفهههع وتهههنخف  القيمهههة السهههوقية السهههتثمارات الصهههندوق بسهههبب التطهههورات التهههي  تحهههد

 بسبب الت
ا
 غير في الظروف االقتصادية واملالية العامة.الشرتات املستثمر ف اا أو ظروف السوق العامة أو أسعار الفائدة، كما أن قيمة السوق تتغير أيضا

 :األسـهم مخاطر  -

كمها أن الرتهود  أسعار بع  األسهم تميل إلى االرتفاا واالنخفاش بشكل ةاد نتيجة لعوامل لها تأثير على شرتات أو قطاا معين أو على سهوق األسههم بكاملهه،

 لبي على أسعار مختلف األسهم اململوكة للصندوق. في البخئة االقتصادية أو تباطؤ النمو يمكن أن يكون له تأثير س

    :  معين قطاع مخاطر  -

 للتغيهههر بنهههاءا علهههى التغيهههر فهههي قيمهههة فهههي
ا
ً اسهههتثماراته علهههى قطهههاٍا معهههين ممههها قهههد يجعهههل قيمهههة أصهههول الصهههندوق عرضهههة ذلهههك  أوقهههات معينهههة فهههإن الصهههندوق قهههد يركههه

ًي العائهدات إن تهان الق  أن الصهندوق قهد يكهون أك هر مخهاطرة  طهااالقطاا. إن ذلك التركيز يمكهن أن يعه
ا
يمثهل إسهتثمارات محتملهة جيهدة، كمها يعنهي ذلهك أيضها

.
ا
  مقارنة بالصناديق األك ر تنوعا

 : الصغيرة الشركات مخاطر  -

ر أسههههم الشهههرتات الصهههغيرة تميهههل ألن تكهههون قابلهههة للمتهههاجرة بشهههكل أقهههل وبأرجهههام أصهههغر مقارنهههة بالشهههرتات الكبيهههرة، ونتيجهههة لهههذلك فهههإن أسهههعا أسههههم الشهههرتات

 مقارنهة بأسههم الشهرتات الكبيهرة، كمها أن قيمياها ترتفهع أو تهنخف  بشهكل أك هر ةهدة مقارنهة بأسههم 
ا
الشهرتات الكبيهرة الصغيرة تميهل الهى أن تكهون أقهل اسهتقرارا



 
 

 جيههدة لنمههو رأس املهه وقههد يكههون بيعههها أو شههرا ها أك ههر صههعوبة مههن غيرههها.
ا
 ملخههاطر جوهريههة وةيههث أن الشههرتات الصههغيرة قههد تههوفر فرصهها

ا
ال، فإناهها تتعههرش أيضهها

 فإن أسهم الشرتات الصغيرة
ا
 في السعر مقارنة بالشرتات الكبيرة وخاصة على املدى القصير. ويجب أن ثعتبر كأسهم مضاربة. وتاريخيا

ا
 تانت أك ر تقلبا

دية املتغيههرة ثعتبهر أهههم األسههبا  لتقلهب أسههعار أسهمها.يضههاف يههة للظهروف االقتصههاإنخفهاش عائههدات النمههو للشهرتات الصههغيرة وقلههة سهيولياا وةساسههيياا العال 

لتطههوير أو قههد تكههون إلههى ذلههك أن الشههرتات الصههغيرة قههد يههؤثر عل اهها غيهها  اإلدارة الفعالههة ممهها يجعلههها غيههر قههادرة علههى تههوفير األمههوال الضههرورية لتحقيههق النمههو وا

  منتجة وقادرة على تطوير منتجات وخدمات ال تتوفر لها أسواق أو 
ا
 .أناا لن تنشأ أصال

  :املتابعة مخاطر  -

ت يسعى الصندوق لتحقيق عوائد مشاباة أو أفضل من أداء املؤشر اإلرشادي، وعلى تٍل فإن قدرة الصندوق على تجاوي أداء املؤشر تتأثر بنفقا

ومهارة مدير الصندوق ومستوى نشاط التشغيل واإلدارة التي يتكبدها الصندوق، وهذق النفقات تتأثر بعدة عوامل ثشمل رجم أصول الصندوق 

ق قدرة الصندوق لتحقيق نف  العائد املماثل أو يضافية ثعإ. إن مستوى التعامل الغير معتاد ينتج عنه نفقات الذي يقوم به الصندوق  التعامل

 الذي يتجاوي أداء املؤشر اإلرشادي .

 

 االستثمار لصندوق  السابق األداء .5

  

 : الكلي العائد -1

 

 

 

 

 

 : املاضية العشر  السنوات من لكل السنوية العائدات إجمالي -2

  الصندوق  السنوي  العائد

 %41.73 م2007 لعام

 %37.26- م2008 لعام

 %40.37 م2009 لعام

 %13.65 م2010 لعام

 %3.65 م2011 لعام

 %9.45 م2012 لعام

 %39.07 م2013 لعام

 %5.08- م2014 لعام

 %13.34- م 2015 لعام

 %2.62 م 2016 لعام

 %1.62- م 2017لعام 

 

 

 : املاضية الخمس السنوات مدار  على االسترشادي املؤشر  مع باملقارنة االستثمار  صندوق  أداء -3

 

 

 

 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب (ب

 

 إدارة الصندوق : أتعاب -1

منذ  سنوات  5 سنوات  3 سنة م2017ديسمبر  31 -العائد التراكمي 

 التأسخ 

 %85.38 %15.49 %12.51- %1.62- الصندوق 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 %1.62- %2.62 %13.3- %5.1- %39.1 %9.4 الصندوق 

 %0.22 %4.32 %17.1- %2.4- %25.5 %6.0 املؤشر



 
 

.  يحصههل مههدير الصههندوق علههى  الصههندوق  أصههول % مههن صههافي قيمههة 1.75 
ا
 365أيههام السههنة )  علههىتحسههب بشههكل تناسههبي  الصههندوق إدارة  أثعهها سههنويا

أشهههر كمسهتحقات، ويحههتفث مهدير الصههندوق بهالحق فههي أن يسهترد مههن الصهندوق، فههي أي وقهت، أيههة  3يهوم ( تخصههم فهي تههل يهوم تقههويم  ويهتم دفعههها تهل 

 ألنظمة هيئة السوق املالية.رسوم أو عموالت أو أثعا  قانونية ونفقات أخرى يتم تحملها بواسطة الصندوق تتعلق بالتكاليف اإلداري
ا
 ة وفقا

 

 : القانوني املحاسباتعاب  -2

 ريال سعودي في السنة. )يتحملها الصندوق( 39,000 

 

 أثعا  أمين الحفث : -3

 من قيمة األصول تحت الحفث )يتحملها الصندوق(.0.02%

 

 الشرعية: اللجنة أتعاب -4

 ال توجد. )يتحملها مدير الصندوق( 

 

 اإلفصاح:رسوم مراجعة ومتابعة  -5

  ريال سعودي في السنة. )يتحملها الصندوق(  7,500 

 

 التعامل )الوساطة(: مصاريف -6

 يتم ثسجيلها بالتكلفة و أي تكاليف تتعلق بتداول األسهم يتحملها الصندوق. 

 

 أعضاء مجلس اإلدارة : أتعاب -7

الشهههر فههي الحههاالت التههي يكههون ف اهها أك ههر مههن اجتمههاا فههي الشهههر. ريههال سههعودي فههي  5,000ريههال سههعودي عههن تههل اجتمههاا وتكههون بحههد أق هه   مبلهه   3,000 

 )يتحملها مدير الصندوق(

 

 رسوم إقتراض: -8

 ال يوجد. 

 

املوقع  بزيارة التفضل يرجىومستنداته األخرى , " لألسهم السعودية فالكم" صندوق  حول  إضافية معلومات على لالطالع (ج

للخدمات املالية, أو من خالل  فالكم شركة فروع من فرع أقرب, أو عبر  www.Falcom.com.saاإللكتروني للشركة 

 . 8004298888: العمالء خدمة بهاتف االتصال

 عنوان مدير الصندوق سم و ا (د

  املالية للخدمات فالكم شركة

   العام العليا طريق

 11421 الرياش 884.  . ص

 8004298888 هاتف

  + 966( 11) 4617268 فاك 

 

 عنوان أمين الحفظسم و ا (ه

  املالية البالد شركة

   امللك فهد ،العليا طريق

http://www.falcom.com.sa/


 
 

 11411 الرياش 140.  . ص

 920003636 هاتف

 + 966( 11) 2906299 فاك 

 املوزععنوان سم و ا (و

 .ينطبق ال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

  م03/02/2019 بتاريخ تم تحديث آخر

 

 

 

 التواقيع

 

 

لألسهم م وق فالكبالتوقيع على مذكرة الشروط واألحكام هذه أقر/نقر بأنني/أننا قد حصلت/حصلنا على نسخة من هذه النشرة المتضمنة شروط وأحكام صند

لملخص المالي لهذه النشرة اكما أنني على علم بأنه يتم تحديث  عليها،والمالحق الخاصة بها وقمت/قمنا باالطالع عليها وفهم ما جاء بها والموافقة السعودية 

 سنوياً، وبناًء عليه قمت/قمنا بالتوقيع عليها:

 

 

 

 : .......................................................................  اسم المستثمر  

 ......................................: ................................. رقم حساب المستثمر

 

 : .......................................................................  التاريخ :     /        / توقيع المستثمر

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 :من طرف فالكم للخدمات المالية

 

 :  ______________________________________  األسم /    

 : _________________________________ المسمى الوظيفي / 

 : __________________________________  ن المكتب / عنوا

 ____________________________/____/: _______  التاريخ / 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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