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  وأح�ام الصندوق  شروط
  
  
  

  الصندوق  اسم

  فالكم للطروحات األولية  صندوق 

  )مفتوح عام اس�ثماري (صندوق 

  

  

 مدير الصندوق 

  ("فالكم") فالكم ل��دمات املالية

  

صندوق املعينة ل تم اعتماد (صندوق فالكم للطروحات األولية) ع;: أنه صندوق اس�ثمار متوافق مع املعاي01 الشرعية ا/&ازة من قبل '&نة الرقابة الشرعية 

  .االس�ثمار

  

 عالقة Pعاقدية ع;: سOيل الوNالة ب1نFذه شروط وأحHام صندوق فالكم للطروحات األولية ("الصندوق") وFو برنامج اس�ثمار جماBC مفتوح للمشاركة يمثل 

تخضع شروط وأحHام الصندوق م. F09/06/2008ـ املوافق 19/06/1429مدير الصندوق واملس�ثمرSن فيه، تم WP&يله لدى Fيئة السوق املالية بتارSخ 

ية و أي صناديق االس�ثمار الصادرة عن Fيئة السوق املالواملس�ندات التاkعة لjا لألنظمة السارSة Bg اململكة العرfية السعودية و األحHام الواردة بالئحة 

  Pعديالت أو توجnqات أخرى صادرة عnoا F Bgذا ا'mصوص.

 

راعوا أي ين عAB املس&ثمر?ن => الصندوق واأل;�اص املتلق�ن لل6شرة قراءة الشروط واألح�ام املضمنة ف0!ا /عناية وأخذ مشورة مس&شار#!م امل�ني�ن وأ

  قبل اتخاذ أي قرار اس&ثماري /شأن الصندوق.متطلبات قانونية 

 

  إصدار شروط وأح�ام الصندوق  تار?خ

  مF09/06/2008ـ املوافق 05/06/1429

   

افقة ال�يئة عAB تأسVس صندوق االس&ثمار وطرح  وحداته  تار?خ   مو

 م.F09/06/2008ـ املوافق  05/06/1429

 مجلس أعضاء عضوSة Bg وPغي01  وFو التغي01  التاBx الP vwعكس فالكم للطروحات األولية  صندوق Fذه Bt الmWsة املعدلة من شروط وأحHام 

  م17/11/2020 بتارSخاملالية وذلك حسب خطابنا املرسل إF :xيئة السوق   الصندوق  مدير إدارة

  

 
 

 

 

  
 

 



2  م17/11/2020 :النشرة تاريخ تحديث

 3.................................................................................................................................................... عامة معلومات -1

 3..................................................................................................................................................... املطبق النظام -2

 3..................................................................................................................................... االس&ثمار صندوق  أ_داف -3

 5...................................................................................................................................................... الصندوق  مدة-4

 5........................................................................................................................................... االس&ثمار حدود/قيود-5

 5................................................................................................................................................... الصندوق  عملة -6

 5...................................................................................................................... واألiعاب والعموالت ا�gدمات مقابل -7

 6................................................................................................................................................. وال&سع�k التقو?م -8

 7........................................................................................................................................................... التعامالت -9

 9................................................................................................................................................... التوزpع سياسة-10

 9........................................................................................................................ الوحدات مال�ي إAr التقار?ر  تقديم -11

 9......................................................................................................................................... الوحدات مال�ي tuل-12

 9...................................................................................................................................... الوحدات مال�ي اجتماع -13

 10...................................................................................................................................... الوحدات مال�ي حقوق  -14

 10................................................................................................................................... الوحدات مال�ي مسؤولية-15

 10........................................................................................................................................... الوحدات خصائص-16

 10.................................................................................................................الصندوق  وأح�ام شروط => التغي�kات -17

 11................................................................................................................................................. الصندوق  إ|!اء-18

 11................................................................................................................................................ الصندوق  مدير  -19

 12.................................................................................................................................................. ا�gفظ ام�ن – 20

 12............................................................................................................................................ القانو�ي ا��اسب -21

 13.............................................................................................................................................. الصندوق  اصول  -22

 13......................................................................................................................................... الوحدات مال�ي إقرار -23

 
  
 

  



3  م17/11/2020 :النشرة تاريخ تحديث

  معلومات عامة -1

 الصندوق  مدير  اسم أ
 لالئحة 

َ
مؤسسات السوق املالية مدير الصندوق Fو شركة فالكم ل�mدمات املالية وm� Btص اعتباري مرخص له وفقا

  Fـ. 29/4/1427وتارSخ  06020-37بموجب ترخيص رقم 

  ب
عنوان املكتب الرئVس ملدير 

  الصندوق 

  شركة فالكم ل�mدمات املالية

  طرSق العليا العام

  11421الرSاض  884ص. ب. 

  F8004298888اتف 

  + 966) 11( 4617268فاكس 

  ج
املوقع االلك�kو�ي ملدير  عنوان

  الصندوق 
www.falcom.com.sa  

  ا�gفظ ام�ن  د

سعودية ذات  �mص واحد مساFمة مقفلة  مرخصة من قبل Fيئة السوق املالية بموجب شركة البالد املالية شركة 

م للقيام بخدمات التعامل بصفة أصيل ووكيل F14/08/2007ـ املوافق01/08/1428 وتارSخ 08100-37ترخيص رقم

  ملالية.وا'�فظ Bg األوراق ا والتعjد بالتغطية، و إدارة الصناديق االس�ثمارSة وا/�افظ ا'mاصة، وال�0ت�ب، وتقديم املشورة

  _ـ
 الم�ن االلك�kو�ي املوقع عنوان

  ا�gفظ
www.albilad-capital.com  

  النظام املطبق  -2
كة اململ السارSة واملطبقة Bgصندوق فالكم للطروحات األولية ومدير الصندوق خاضعان لنظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية واألنظمة واللوائح األخرى ذات العالقة 

  العرfية السعودية.

  أ_داف صندوق االس&ثمار  -3

  أل_داف صندوق االس&ثمار  وصف  أ

¤nدف الصندوق إx: تنمية رأس املال ع;: املدى الطوSل وذلك من خالل االس�ثمار kشHل رئ�س Bg أسjم الشرNات العامة 

خر  أوخالل ف�0ة الطرح األوBx العام ألسjمjا، و/أو Bg أسjم الشرNات ا'&ديدة املدرجة الvw لم يمض خمس سنوات 
َ
 30ا

لصندوق بتوز¦ع أية أرfاح ع;: اولن يقوم مدير  نمو).-واملوازSةسوق األسjم السعودي (الرئ�سية إدراجjا Bg شركة تم 

املش�0ك1ن حيث س�تم إعادة أس�ثمار األرfاح املوزعة Bg الصندوق. كما ¤nدف الصندوق إx: تحقيق أداء يفوق معدل أداء 

ذي س�تم اإلعالن عن أدائه عن طرSق موقع مدير املؤشر اإلس�0شادي للصندوق مؤشر( فالكم للطروحات األولية). وال

  الصندوق.

  االس&ثمار وممارساته  سياسات  ب

:B;ص اس�0اتيجية إدارة اس�ثمارات الصندوق فيما يm�  وتت

ف�0ة الطروحات األولية، وأسjم الشرNات الvw لم يم¬vª ع;: ) االس�ثمار kشHل أسا»Bg vª أسjم الشرNات املدرجة خالل 1(

، واألسjم  شركة مدرجة Bg السوق  30 رمو ) أو آخن-سنوات Bg سوق األسjم السعودية (الرئ�سية أواملوازSةإدراجjا خمس 

 Bg سوق األسjم السعودية 
ً
نمو , عن  – )الرئ�سية أو املوازSة(ا'&ديدة الناتجة عن زSادة رأس مال الشرNات املدرجة سابقا

كتتاب باألسjم املتبقية Bg ف�0ة بيع األسjم غ01 املكت�ب ±nا , ق طرح أسjم حقوق أولوSة, حيث يجوز للصندوق االSطر 

%من صاBg قيمة أصول  50كما يجوز ملدير الصندوق أن ¶س�ثمر بما ال يزSد عن  . واالحتفاظ ±nا أو بيعjا وقت تداولjا

جة Bg سوق األسjم والvw يقصد ±nا جميع أسjم الشرNات املدر  واملتوسطة الصندوق Bg أسjم الشرNات السعودية الصغ01ة

مليار رSال سعودي، وHSون حساب  15اء الشرNات الvw يزSد «&مjا السوBº عن نمو ) بإست¸ن-السعودية (الرئ�سية واملوازSة

  ا'¼&م السوN BºالتاBx: حاصل ضرب سعر السjم Bg عدد أسjم الشرNات ا'�رة.

كsسب مئوSة اx: صاBg قيمة أصول الصندوق حيث يتم ) ي�بع الصندوق االس�0اتيجية التالية Bg توز¦ع أصوله مو½�ة 2(

تحديث مجال االس�ثمار kشHل ر¿ع سنوي ع;: األقل و/أو عند طرح شرNات جديدة: وBg الظروف االست¸نائية قد ي�&أ مدير 



4  م17/11/2020 :النشرة تاريخ تحديث

% kشHل مؤقت ملواجjة التقلبات و االنخفاضات ا'�ادة Bg سوق 100الصندوق لالحتفاظ بأصوله ع;: شHل نقد بsسبة 

 سjم مع مراعاة اقÀªÁ حماية ممكنة '�ملة وحدات الصندوق.اال 

  
  أعلى  أدنى  فئآت األصول                                       

  %100  %0  أدوات أسواق النقد وصناديق المرابحة       
  %100  %0                             مو)ن-(السوق الرئيسية والموازية طرح أولي عام

حتى ) نمو -الرئيسية والموازية(األسهم المدرجة حديثاً في سوق األسهم 
  شركة مدرجة في سوق األسهم السعودي 30أو آخر  خمس سنوات

0%  100%  

  %50  %0  أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة

بقاً عن األسهم الجديدة الناتجة عن زيادة رأس مال الشركات المدرجة سا
  . أولويةحقوق طريق طرح أسهم 

0%  15%  

  %25  %0  صناديق استثمارية 

  %25  %0  صناديق مؤشرات متداولة

  %25  %0  الصناديق العقارية المتداولة 

  

 Àwدافه باس�ثمار حFالصندوق لتحقيق أ :Âالعام 100¶س Bxم العادية خالل ف�0ة الطرح األوjاألس Bg أصوله Bgمن صا %

خر  وBg أسjم الشرNات املدرجة ا'&ديدة الvw لم يمض خمس سنوات ع;: إدراجjا 
َ
Bg سوق األسjم شركة تم إدرجjا  30أو ا

%من صاBg قيمة أصول  50يجوز ملدير الصندوق أن ¶س�ثمر بما ال يزSد عن ا كم. نمو)-السعودية (الرئ�سية أو املوازSة

األسjم  والvw يقصد ±nا جميع اسjم الشرNات املدرجة Bg سوق  واملتوسطة الصندوق Bg أسjم الشرNات السعودية الصغ01ة

ار رSال سعودي، وHSون حساب ملي 15مو ) بإست¸ناء الشرNات الvw يزSد «&مjا السوBº عن ن-السعودية (الرئ�سية واملوازSة

  ا'¼&م السوN BºالتاBx: حاصل ضرب سعر السjم Bg عدد أسjم الشرNات ا'�رة.

إx: اس�ثمار الفائض النقدي و/او االحتفاظ بجزء منه Bg أدوات  ولة،یإدارة الس راضالصندوق، وذلك ألغ ریوقد يقوم مد

، وSتم اختيار تلك ا'&jات املصدرة ألدوات أسواق النقد ديأسواق النقد واملصدرة من جjات سعودية kعملة الرSال السعو 

sا داخليا بناًء ع;: املركز امل فیبناء ع;: التصjيفsي املعتمد لدى الشركة حيث سوف يقوم مدير الصندوق بتصÆاالئتما Bxا

خرSن. و/أو اس�ثما ریوالتدفقات النقدية من العمليات واالدارة، مدارة من قبل مد
ّ
ر الصندوق نفسه و/أو مدراء صناديق ا

 واملرخصة من F قیمباشر من خالل صناد k10شHل غ ولةیالس
ً
 عاما

ً
 ق السو  ئةیاملرابحة املطروحة بالرSال السعودي طرحا

% لدى O25ته %)، ع;: أال تتجاوز ماÆس100آخر بsسبة ( ریالصندوق نفسه و/أو مد ریاملالية سواء Nانت مدارة من قبل مد

 جjة واحدة. 

) يقوم مدير الصندوق بإدارة عمليات الصندوق Bg حدود الsسب املئوSة املب�نة أعاله لتوز¦ع أصول الصندوق ع;: 3(

االس�ثمارات املسnÉدفة بما يحقق أفضل النتائج. حيث يوظف مدير الصندوق قدراته البحثية والتحليلية املتخصصة 

 والثانوSة الvw تحقق أFداف الصندوق  وليةSة الواعدة Bg األسواق األ للوصول إx: الفرص االس�ثمار 

 ).2.9) لن ¶س�ثمر الصندوق Bg أوراق مالية غ01 الvw تم ذكرFا بالفقره(4(
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فق و الصندوق بقيود االس�ثمار الvw  تنص علnqا الئحة صناديق االس�ثمار واللوائح الصادرة عن Fيئة السوق املالية  يل�Êم

 الضوابط الشرعية.

) مراعاة توفر السيولة الHافية ملواجjة متطلبات االس�0دادات ا/�تملة. Fذا و لن ي�&أ الصندوق لطلب التموSل عن 6(

ضرورة، و¿عد موافقة مجلس إدارة الصندوق، ع;: أن ال يتجاوز «&م االق�0اض، إن ُوجد، Æسبة طرSق االق�0اض اال عند ال

10Sتم تموSقيمة أصول الصندوق. و Bgالصندوق بما يتوافق مع الضوابط الشرعية. ل% من صا 

 ) ¶س�ثمر الصندوق Bg سوق األسjم السعودي وأدوات أسواق النقد Bg اململكة العرfية السعودية.7(

 25) يجوز ملدير الصندوق اس�ثمار ما ال يزSد عن (8(
ً
 %)من أصوله Bg صناديق مماثلة و املطروحة بالرSال السعودي طرحا

F و املرخصة من 
ً
آخر، بما يتوافق مع  ریالصندوق نفسه أو مد ریالسوق املالية سواء Nانت مدارة من قبل مد ئةیعاما

%) من صاBg قيمة أصول الصندوق 10ال تزSد Æسبة تملك الصندوق (الضوابط الشرعية ±nدف تحقيق عائد إضاBg ع;: أ

 ع;: األداء، و«&م الصندوق واملصارSف.
ً
 الذي تم تملك وحداته. وSتم إختيار تلك الصناديق بنا

  ) مع مراعاة الضوابط الشرعية N Bgافة عمليات الصندوق، لن يتم االس�ثمار بمشتقات األوراق املالية.9(

   الصندوق  مدة -4

  صندوق فالكم للطروحات األولية Fو صندوق اس�ثماري عام مفتوح، ولن يHون Fناك مدة محددة لعمل الصندوق وال تارSخ الستحقاق الصندوق.

  االس&ثمار  حدود/قيود -5
Fيئة السوق املالية وشروط وأحHام الصندوق ومذكرة يل�Êم مدير الصندوق خالل إدارته للصندوق بالقيود وا'�دود الvw تفرضjا الئحة صناديق االس�ثمار الصادرة عن 

  املعلومات بما يتوافق مع املعاي01 الشرعية

  عملة الصندوق  -6

 لسعر الصرف السائعملة الصندوق Bt الرSال السعودي. Bg حالة السداد kعملة أخرى غ01 العملة األساسية للصندوق، يقوم مدير الصندوق بإجراء التحوSل الالز 
ً
Bg  دم وفقا

  .وقت االش�0اك

  واألiعاب والعموالت ا�gدمات مقابل -7

  أ
tgميع الرسوم املفروضة  تفاصيل

 عAB الصندوق 

 تدفع ملدير الصندوق نظ01 تقديمه 'mدمات 1.75رسوم إدارة ا��فظة:  - 
ً
% من صاBg قيمة أصول الصندوق سنوSا

كsسبة مئوSة سنوSة من صاBg قيمة أصول إدارة االس�ثمار ورعايته للصندوق. وتحسب رسوم إدارة ا/�فظة 

 الصندوق N Bgل يوم تقوSم وSتم دفعjا ملدير الصندوق Nل ثالثة اشjر كمستحقات.

 ع;: أصوله. 20,000رسوم املؤشر اإلس�kشادي:  -
ً
 يتحملjا الصندوق خصما

ً
  رSال سنوSا

 ألم1ن ا'�فظ. %0.02 رسوم ا�gفظ: -
ً
 وتدفع شjرSا

ً
 من قيمة األصول تحت ا'�فظ سنوSا

 عن الصندوق. يتحملjا مدير الصندوق رسوم االس&شارات الشرعية:   -

 ع;: أصوله (يتحملjا الصندوق  23,000أiعاب التدقيق:  -
ً
 يتحملjا الصندوق خصما

ً
  ) رSال سعودي سنوSا

  )ق حيnoا (يتحملjا الصندو حسب األسعار املطبقة Bg رسوم تمو?الت شرعية:  -

رSال سعودي Bg الشjر وذلك Bg  5,000رSال سعودي عن Nل اجتماع وfحد أقÀªÁ  3,000م�افأة املدير?ن املستقل�ن:  - 

  .ا'�االت الvw يHون فnqا أك0Ð من اجتماع Bg الشjر الواحد يتحملjا مدير الصندوق عن الصندوق 

ات الصندوق وا'mاصة بإدارة محفظة أصوله تتم بالتHلفة ولذلك العمليات الvw تتعلق باس�ثمار مصار?ف التعامل:  - 

 من أصوله.
ً
  فإن أي مصارSف Pعامل يتم WP&يلjا F Bgذا اإلطار سوف يتحملjا الصندوق وSتم سدادFا خصما

 مصار?ف ال&شغيل األخرى: -
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ه، وذلك kعد ا'�صول يتحمل الصندوق املصارSف العادية التالية والvw تم تكبدFا kعد بدء عمل الصندوق من أصول

 ع;: موافقات الjيئة الضرورSة:

 .أPعاب ومصارSف املدقق1ن ا'mارجي1ن للصندوق.1

.مصارSف Æشر تفاصيل أسعار الوحدات Bg ال�Óف والوسائل االلك�0ونية وأنظمة املعلومات األخرى وÒدراج 2

 وحدات الصندوق Bg أسواق األوراق املالية (إن وجدت).

3 Bg ف املصفيSحالة التصفية..مصار 

.Nافة تHاليف املعامالت بما Bg ذلك األPعاب العادية وأPعاب Pس�يل االس�ثمارات واألPعاب املستحقة ألطراف 4

 خارجية مقابل تقديم خدمات للصندوق.

 .املصارSف املتعلقة بsشر التقارSر السنوSة.5

  . مع الصندوق .مصارSف اإلدارة وال�شغيل األخرى املستحقة أل�mاص آخرSن يتعاملون 6

  

   :ضر?بة القيمة املضافة

 س�تم تطبيق ضرSبة القيمة املضافة حسب Pعليمات الالئحة التنفيذية الصادرة من الjيئة العامة للزNاة والدخل ع;:

   .جميع الرسوم واملصارSف واالPعاب والتHاليف

القيمة املضافة مالم يتم النص ع;: جميع الرسوم واملصارSف املذNورة F Bgذه الشروط واألحHام ال Pشمل ضرSبة 

  خالف ذلك.

  ب
تفاصيل مقابل الصفقات املفروضة 

  عAB االش�kاك واالس�kداد

% من مبلغ االش�0اك كحد أع;: يدفعjا املس�ثمر مرة واحدة عند االش�0اك أو االش�0اك 1.50حÀwرسوم االش�kاك:  - 

 االضاBg لوكيل الطرح.

ع لرسوم حالة طلبات االس�0داد الvw تتم kعد nÖاية الثالث أشjر األوx: من تارSخ االش�0اك ال تخض Bg :االس�kداد رسوم - 

  اس�0داد.

 لسعر التقوSم التا ر:املبك االس�kداد مرسو  -
ً
 خالل ثالثة أشjر ميالدية من تارSخ االش�0اك يتم االس�0داد وفقا

ً
Bx ناقصا

  .%1رسوم اس�0داد بsسبة 

   ينطبق ال :امللكية نقل رسوم

  ج
أي عموالت أخرى ابرم�ا  تفاصيل

  مدير الصندوق 
  ينطبق  ال

8-  k�  التقو?م وال&سع

  الصندوق األصول  تقو?م  أ

Nانت  األوراق املالية املدرجة أو املتداولة Bg السوق املالية: يتم تقوSمjا kسعر آخر صفقة تمت Bg ذلك السوق. وBg حال -

 آلخر سعر قبل التعليق، إال إذا Nان Fناك دليل قاطع ع;: أن قيمة  تلك األوراق املالية معلقة، فس�تم
ً
ذه FتقوSمjا وفقا

  .األوراق املالية قد انخفضت عن السعر املعلق

فظ أي اس�ثمار آخر: القيمة العادلة الvw يحددFا مدير الصندوق بناًء ع;: الطرق والقواعد الvw يوافق علnqا أم1ن ا'� -

  ل ا/�اسب القانوÆي للصندوق.و¿عد التحقق مnoا من قب

  صول kشHل يومي "أيام التقوSم"يتم تقوSم وحدات الصندوق وحساب صاBg قيمة األ   نقاط التقو?م وتكرار_ا  عدد  ب

  ج
ال�� س&تخذ => حالة  االجراءات

 k�  ا�gطا => التقو?م وال&سع

Bg حال تقوSم أصل من أصول الصندوق kشHل خاطئ أو حساب سعر الوحدة kشHل خاطئ, فإن مدير الصندوق يوثق  -

 عن ا'mطأ Bg التقوSم أو ال�سع01 الذي ¶شHل ما ÆسOته 
ً
٪ أو أك0Ð من سعر 0.5ا'mطأ kشHل مباشر وSبلغ الjيئة فورا

 Bg موقع مدير الصندوق 
ً
  .ق اإللك�0وÆي واملوقع اإللك�0وÆي للسوق وBg تقارSر الصندو  الوحدة، وSتم اإلفصاح عن ذلك فورا

يقوم مدير الصندوق بتعوSض جميع مالHي الوحدات املتضررSن (بما Bg ذلك مالHي الوحدات السابق1ن) عن جميع س -

  أخطاء التقوSم أو ال�سع01 دون تأخ01.
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  اح&ساب سعر الوحدة  طر?قة  د

 للمعاي01 ا/�اسOية املقبولة واملتعارف علnqا، باستخداميتم تقوSم قيمة صاBg األصول للوحدة 
َ
 بواسطة اإلداري وفقا

  :املعادلة

 ع;: إجماBx عدد 
َ
 منه إجماBx االل�Êامات مقسوما

َ
 الدخل املستحق للصندوق مخصوما

َ
إجماBx قيمة األصول متضمنة

لصندوق وكذلك قيمة وحداته kعملة الرSال وحدات الصندوق القائمة Bg وقت التقوSم. يتم التعب01 عن قيمة صاBg أصول ا

السعودي، وأي عناصر أخرى مع0Ú عnoا kعمالت أخرى غ01 الرSال السعودي يتم تحوSلjا ع;: أساس سعر الصرف السائد 

  Bg وقت التحوSل.

  ووقت �شر سعر الوحدة  م�ان  هـ

 من خالل مHاتب 
ً
مدير الصندوق أو ع0Ú الsشر االلك�0وÆي Bg" تHون صاBg قيمة وحدة الصندوق متاحة للمس�ثمرSن مجانا

 ع;: موقBÂ تداول: أيام اإلعالن" وBt أيام العمل التالية ليوم التعامل ( اإلثن1ن واألر¿عاء ) من Nل أسبوع
www.tadawul.com.sa   : ي ملدير الصندوقÆواملوقع االلك�0وwww.falcom.com.sa.  

  التعامالت  -9

  أ
مسؤوليات مدير الصندوق => شأن 

  االش�kاك واالس�kداد  طلبات

 اجراءات االش�kاك: 

. عاملN Bgل يوم عمل Bg موعد أقصاه يوم العمل الذي ¶سبق مباشرة يوم الت االش�0اك طلبات قبول  الصندوق  مدير ع;:

وfصرف النظر عن استالم طلب  طلب االش�0اك الذي تم استالمه واس�يفاء شروطه ¶عت0Ú غ01 قابل لاللغاء. ومع ذلك،

االش�0اك املوقع أو أي متطلبات أخرى فان مدير الصندوق يحتفظ با'�ق Bg رفض أي طلب اش�0اك أونماذج اضافية دونا 

بداء أي أسباب. وF Bgذه ا'�الة فان مدير الصندوق سوف يقوم بإعادة املبالغ الvw دفعjا املشارك دون خصم أو إضافة 

 خالل وقت مناسب.

دير الصندوق ا'�ق Bg تمديد ف�0ة الطرح األوBx لوحدات الصندوق ملدة شjر إضاk ،Bgعد ا'�صول ع;: موافقة Fيئة مل

 السوق املالية. وSتم إبالغ املشارك1ن الذين تم قبول مشارNاnÜم قبل تمديد ف�0ة الطرح بتارSخ اإلغالق ا'&ديد.

 

 إجراءات االس�kداد: 

 لشروط وأحHام الصندوق. وF Bgذه ا'�الة يجبوSجوز للمس�ثمرSن اس�0داد Nل 
َ
 مnoا وفقا

ً
 الوحدات العائدة لjم أو جزءا

 ع;: املشارك االحتفاظ با'�د األدÆى املطلوب للمشاركة املذNور أعاله.

 بBg حالة اس�0داد املس�ثمر الس�ثماراته Bg الصندوق بsسبٍة قد تؤدي إx: انخفاض قيمة مشاركته عن ا'�د األدÆى املطلو 

  للمشاركة يتم رد Nامل حصته االس�ثمارSة، وفق ما يقرره مدير الصندوق.

  ب

مدة زمنية ب�ن iسلم طلب  أق���

االس�kداد ودفع عوائده ملالك 

  الوحدات 

  يومي عمل  خالل

  يوجد  ال  التعامل => وحدات الصندوق  قيود  ج

  د

ال�� يؤجل مع�ا التعامل =>  ا�gاالت

الوحدات أو �علق واالجراءات املتبعة 

  => تلك ا�gاالت 

 : التالية ا'�االت Bg الصندوق  وحدات Bg التعامل تأجيل أو Pعليق Bg ا'�ق الصندوق  ملدير

  إذا طلبت الjيئة ذلك. -1

 إذا رآي مدير الصندوق أن التعليق يحقق مصا'à مالHي الوحدات. -2

ق إذا -3
ّ
 ملكjاي الvw األخرى  األصول  أو املالية األوراق Bg التعامل فnqا يتم الvw الرئ�سية السوق  Bg التعامل عل

 أnÖا معقول  kشHل الصندوق  مدير يرى  الvw الصندوق  أصول  إx: بالsسبة إما و عام kشHل إما,  العام الصندوق 

  . العام الصندوق  أصول  قيمة لصاBg جوFرSة

  

تم يطلبات االس�0داد أو االش�0اك الvw يتم تقديمjا Bg تارSخ التعليق أو kعده، سوف  إنفBg حالة Pعليق تقوSم الصندوق، 

تارSخ  التاBx عندما يتم إnÖاء Pعليق التقوSم. يتم تنفيذ طلبات االس�0داد Bg غضون يومي عمل من تعاملالتنفيذFا Bg تارSخ 

  التقوSم. 
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  هـ
اإلجراءات ال�� يجري بمقتضا_ا 

   س�kداد ال�� تؤجلاختيار طلبات اال 

. Bg حالة أن Pعامل% من صاBg قيمة أصول الصندوق Bg أي يوم 10فالكم ل�ست ملزمة ب�نفيذ طلبات االس�0داد ألك0Ð من 

ه تقوSم الصندوق قد تم Pعليقه، فإن طلب اس�0داد وحدات الصندوق الذي يتم تقديمه Bg تارSخ التعليق أو kعده يتم تنفيذ

  التاBx عندما يتم إnÖاء Pعليق التقوSم.  التعاملBg تارSخ 

يتم اختيار طلبات االس�0داد الvw تؤجل بناء ع;: األسبقية و«&م االس�0داد حيث يقوم مدير الصندوق ب�نفيذ طلبات 

 وذلك Bg حدود 
ً
اj :xا % من صاBg قيمة أصول الصندوق. أما طلبات االس�0داد املتبقية فيتم تأجيل10االس�0داد املستلمة أوال

.Bxيوم التعامل التا  

  و
نقل ملكية الوحدات إAr مس&ثمر?ن 

    آخر?ن
  .ال¶سمح مدير الصندوق بنقل ملكية الوحدات إx: مس�ثمرSن آخرSن

  اس&ثمار مدير الصندوق => الصندوق   ز

 للصندوق االش�0اك Bg الصندوق ابتداًء من طرحه، وSمكnoا 
ً
تخفيض قيمة يجوز لفالكم ل�mدمات املالية بصفnÉا مديرا

. وFذا االجراء ¶عكس ثقة فالكم Bg الصندوق وBg اس�0اتيج
ً
 للمستوى الذي ¶عت0Ú مناسبا

ً
يته مشاركnÉا Bg الصندوق تدرSجيا

  اإلس�ثمارSة.

  ح
التار?خ ا��دد واملواعيد ال�!ائية 

   لتقديم طلبات االش�kاك واالس�kداد

ــ�0اك ــ ـــ ــ ـــ ــ�0داد و يمكن االشــ ــ ـــ ــ ـــ ــرة يوم التعامل. وSتم  االســ ــ ـــ ــ ـــ ــــبق مباشــ ـــ ـــ ــ ـــاه nÖاية يوم العمل الذي ¶ســ ـــ ــ ـــ ــ N Bgل يوم عمل Bg موعد أقصـ

اك االش�0اك kسعر التقوSم ا/�سوب Bg يوم االثن1ن وSوم األر¿عاء من Nل أسبوع " أيام التعامل ". Bg حالة استالم طلب االش�0 

  ر مدير الصندوق غ01 ذلك)ع;: أساس يوم التعامل التاBx.أو مبلغ االش�0اك kعد التارSخ ا/�دد, تتم اجراءاته (مالم يقر 

  ط
إجراءات تقديم الطلبات ا�gاصة 

    باالش�kاك أو االس�kداد

  :الوحدات => االش�kاك إجراءات

 أوع;: املشارك1ن الراغب1ن Bg شراء وحدات Bg الصندوق  Pعبئة طلب االش�0اك وتوقيعه وPسليمه ألي من فروع فالكم،  - 

يداع بإPعبئة طلب االش�0اك واملوافقة ع;: شروط وأحHام الصندوق عن طرSق نظام فالكم ل�mدمات االلك�0ونية 

  مبلغ االش�0اك Bg ا'�ساب ا/mصص لذلك.

Bg حالة ا'�واالت املصرفية فان قبول االش�0اك وfدء االس�ثمار Bg الصندوق سوف يتم تنفيذه فقط عند استالم  - 

 قاصة أو ا'�والة kسعر التقوSم التاBx. إشعار ب�سوSة امل

Bg حالة الدفع kعملة أخرى خالف عملة الصندوق (الرSال السعودي)، فان قيمة االش�0اك يتم تحوSلjا اx: عملة  -

 ع;: 
ً
 ألسعار الصرف السائدة و السارSة Bg وقت التحوSل ومن ثمَّ فان االش�0اك سوف يHون نافذا

ً
الصندوق وفقا

  .Bg يوم التعامل التاBx أساس قيمة الوحدة

  

   :إجراءات االس�kداد

، أو  يقوم املشارك بتعبئة نموذج طلب االس�0داد وتوقيعه وPسليمه ملدير الصندوق من خالل مHاتبه N Bgل يوم عمل. - 

Pعبئة طلب االس�0داد وPسليمه عن طرSق نظام فالكم ل�mدمات االلك�0ونية، وتتم معا'&ة طلبات االس�0داد 

   Bg يوم التعامل التاBx الستالم طلبات االس�0داد.

  ال يوجد  ا�gد األد�ى لالش�kاك أو االس�kداد  ي

  األد�ى لرأس املال  ا�gد  ك

ل وBg حال عدم جمع ا'�د األدÆى خالمليون رSال سعودي.  5ا'�ّد األدÆى ("ا'�د األدÆى") املطلوب لبدء عمل الصندوق  Fو

 Bxيئة تمديد مدة الطرح األوjملدير الصندوق و¿عد ا'�صول ع;: موافقة ال Bx21مدة الطرح األو  ÀªÁكحد أق 
ً
يوما

 لصندوق وÒن لم يتم جمع ا'�د األدÆى خالل مدة الطرح األوBx سوف يقومواإلفصاح عن ذلك Bg املوقع االلك�0وÆي ملدير ا

   مدير الصندوق بإعادة مبالغ االش�0اك وأي عوائد ناتجة عن اس�ثمارFا اx: مالHي الوحدات دون أي حسم

  وقد قام مدير الصندوق باس�يفاء Fذا املتطلب Bg ف�0ة الطرح األوBx للصندوق .

  ل

الالزمة اإلجراءات الت��يحية 

مالي�ن  10لضمان اس&يفاء متطلب 

ر?ال أو ما �عادل�ا كحد اد�ى لصا=> 

  قيمة أصول الصندوق 

 ي�بع مدير الصندوق األحHام الواردة Bg الئحة صناديق االس�ثمار والتعاميم الصادرة عن Fيئة السوق املالية فيما يخص

  املتطلب الالزم لبدء عمل الصندوق (حيثما ينطبق).
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  التوزpع  سةياس -10
  لن يقوم مدير الصندوق بتوزpع أية أر اح عAB املش�kك�ن حيث سVتم إعادة أس&ثمار األر اح املوزعة => الصندوق.

  الوحدات  يمال�  إAr التقار?ر  تقديم -11

  أ

 من nÖاية الف�0ة الvw تم فحصjا بواسطة املراجع ا'mارBâ للصندوق و تحتوي  35خالل  سنة نصف Nل األولية املالية التقارSرتقوم فالكم بإعداد  -
ً
ذه Fيوما

 التقارSر ع;: القوائم املالية األولية ومعلومات عن مدير الصندوق وأي معلومات أخرى kشأن أÆشطة الصندوق خالل الف�0ة.

 للقوان1ن املالية واألنظمة املطبقة Bg اململكة العرfية السعودية خالل وكذلك تقرSر سنوي مدقق ¶شمل البيانات املالية الvw يتم إعدا -
ً
 kعد nÖاية ي 70دFا وفقا

ً
وما

 تفاصيل املركز املاBx للصندوق وأدائه باالضافة إx: معلومات عن مدير الصندوق وأم1ن ا'�فظ كما nÖ Bgا
ً
الية. يتم ية السنة املالسنة املالية للصندوق متضمنا

 ت املالية السنوSة واعتمادFا بواسطة املراجع ا'mارBâ للصندوق.تدقيق البيانا

 يو½à عملياته خالل تلك الف�0ة باإلضافة إx: عدد وقيمة الوحدات الvw يملكjا املس�ثم 30¶ستلم مالHي الوحدات خالل  -
ً
 من nÖاية Nل سنة تقرSرا

ً
ر خالل يوما

  ا/mصومة من مالك الوحدات.تلك الف�0ة وÒجماBx مقابل ا'mدمات واملصارSف واألPعاب 

  

  ب

 وموقع السوق  يتم Pسليم Fذه التقارSر عند الطلب من خالل مHاتب مدير الصندوق دون أي رسوم، كما سوف يتم ÆشرFا Bg املوقع االلك�0وÆي ملدير الصندوق  -

  .االلك�0وÆي

 Pعليق لتقوSم الوحدات سوف يتم ÆشرFا Bg املوقع االلك�0وÆي ملديرأي معلومات مالية أخرى يتطلب ÆشرFا بما Bg ذلك أسعار الوحدات أو اإلعالن عن أي  -

 .الصندوق أو موقع السوق االلك�0وÆي وتHون متاحة للمس�ثمرSن من خالل مHاتب مدير الصندوق دون أي رسوم

 ملقتضيات أي إخطارات للمس�ثمرSن يقوم مدير الصندوق بإرسالjا للمس�ثمرSن حسب عناوnoSم املW&لة ã Bg&ل حام;B الوح -
ً
دات. وعند الضرورة أو وفقا

  األنظمة سوف يتم ÆشرFا Bg ال�Óف اليومية.

  

  ج
ير قع االلك�0وÆي ملديتم تزوSد مالHي الوحدات بالقوائم املالية السنوSة عند الطلب من خالل مHاتب مدير الصندوق دون أي رسوم ، كما سوف يتم ÆشرFا Bg املو 

  الصندوق وموقع السوق االلك�0وÆي.

  مالكي الوحدات  سجل -12
  يقوم مدير الصندوق بإعداد وتحديث tuل خاص بمال�ي الوحدات وحفظه => اململكة العر ية السعودية.

  اجتماع مال�ي الوحدات  -13

  أ
عقد  إArال�� يد£A ف0!ا  الظروف

  اجتماع 

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

 .) أيام من استالم طلب كتا¿ي من أم1ن ا'�فظ10مدير الصندوق بالدعوة الجتماع مالHي الوحدات خالل (يقوم  -

) أيام من استالم طلب كتا¿ي من مالك أو اك0Ð من 10يقوم مدير الصندوق بالدعوة الجتماع مالHي الوحدات خالل ( -

  ن قيمة وحدات الصندوق.% ع;: األقل م25مالHي الوحدات الذين يملHون مجتمع1ن أو منفردين 

  

  اجراءات الدعوة إAr عقد اجتماع  ب

تHون الدعوة الجتماع مالHي الوحدات باإلعالن عن ذلك Bg موقع مدير الصندوق اإللك�0وÆي واملوقع اإللك�0وÆي  -

  : وذلكللسوق، وfإرسال إشعار كتا¿ي إx: جميع مالHي الوحدات وأم1ن ا'�فظ 

  االجتماع،قبل عشرة أيام ع;: األقل من  .1

 قبل االجتماع. وس�تضمن اإلشعار تارSخ االجتماع ومHانه ووقته والقرارات21وfمدة ال تزSد عن ( .2
ً
 ) يوما

  .املق�0حة

 إال إذا حضره عدد من مالHي الوحدات يملHون مجتمع1ن  -
ً
% ع;: األقل 25ال يHون إجتماع مالHي الوحدات �äيحا

  .من قيمة وحدات الصندوق العام
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ك  النصاب املذNور Bg الفقرة السابقة ، فسيقوم مدير الصندوق بالدعوة الجتماع ثاÆي باإلعالن عن ذلإذا لم ¶ستوِف  -

ن Bg موقع مدير الصندوق اإللك�0وÆي واملوقع اإللك�0وÆي للسوق وfإرسال إشعار كتا¿ي إx: جميع مالHي الوحدات وأم1

 أيا Nانت Æسبة الوحدات) أيام. و 5ا'�فظ قبل موعد اإلجتماع الثاÆي بمدة التقل عن (
ً
 ¦عد اإلجتماع الثاÆي �äيحا

 .املمثلة Bg اإلجتماع

  يجوز لHل مالك وحدات Pعي1ن وكيل له لتمثيله Bg اجتماع مالHي الوحدات. -

  

  االجتماع.يجوز لHل مالك وحدات اإلدالء بصوت واحد Bg اجتماع مالHي الوحدات عن Nل وحدة يمتلكjا وقت   تصو?ت مال�ي الوحدات  حقوق   ج

  الوحدات مال�ي حقوق  -14
 من مدير الصندوق  -

ً
  .ا'�صول ع;: مذكرة املعلومات وم�mص املعلومات الرئ�سية باللغة العرfية مجانا

  .ا'�صول ع;: م�mص املعلومات الرئ�سية الذي ¶عده مدير الصندوق بطرSقة موجزة و¿سيطة، وSتضمن املعلومات املتعلقة بخصائص الصندوق  -

 عند الطلبا'�صول  -
ً
  .ع;: م�mص لW&ل مالHي الوحدات (ع;: أن يظjر Fذا امل�mص جميع املعلومات املرتبطة باملالك مقدم الطلب فقط) مجانا

  .ق التصوSت Bg إجتماعات مالHي الوحداتح –;: سOيل املثال ال ا'�صر ع –ممارسة جميع ا'�قوق املرتبطة بالوحدات بما Bg ذلك  -

  .) أيام من سرSان التغي1001دوق بتفاصيل التغي01ات األساسية ع;: الصندوق، وذلك قبل (تلقي إشعار من مدير الصن -

  اس�0داد الوحدات (Bg الصندوق العام املفتوح) قبل سرSان أي Pغي01 أسا»vª بدون رسوم اس�0داد (إن وجدت) -

 من سرSا21تلقي إشعار كتا¿ي من مدير الصندوق بأي Pغي01ات مjمة مق�0حة قبل ( -
ً
  .ن التغي01) يوما

  اس�0داد الوحدات (Bg الصندوق العام املفتوح) قبل سرSان أي Pغي01 مjم بدون رسوم اس�0داد (إن وجدت) -

  .) أيام من سرSان التغي801تلقي إشعار كتا¿ي من مدير الصندوق بأي Pغي01 واجب اإلشعار Bg الصندوق العام قبل ( -

  .Pعليق لالش�0اك أو االس�0داد لوحدات للصندوق مع توضيح أسباب التعليقتلقي إشعار فوري من مدير الصندوق عند قيامه بفرض  -

  .تلقي إشعار فوري من مدير الصندوق عند قيامه بإnÖاء التعليق لالش�0اك أو االس�0داد لوحدات للصندوق  -

  .سع01ملالHي الوحدات املتضررSن ا'�ق Bg ا'�صول ع;: PعوSض من مدير الصندوق عن جميع أخطاء التقوSم أو ال� -

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

 للمادة ( -
ً
  .) من الئحة صناديق االس�ثمار70أن يل�Êم مدير الصندوق بتطبيق جميع متطلبات اجتماعات مالHي الوحدات وفقا

 للمادة (أن يل�Êم مدير الصندوق بتطبيق جميع متطلبات تقديم ال -
ً
  .) من الئحة صناديق االس�ثمار71تقارSر إx: مالHي الوحدات وفقا

  .Bg حال دمج الصناديق، يل�Êم مدير الصندوق بتطبيق جميع متطلبات الباب الساkع من الئحة صناديق االس�ثمار -

 .تلقي إشعار كتا¿ي فوري من مدير الصندوق عند عزله ألم1ن ا'�فظ املع1ن من قبله -

  من مدير الصندوق عند إnÖاء الصندوق العام.تلقي إشعار  -

  

  مال�ي الوحدات  مسؤولية -15

  تقتصر مسئولية مالHي الوحدات Bg تحمل خسارة اس�ثمارته Bg الصندوق أو جزء منه، واليHون له أي مسئولية عن ديون وال�Êامات الصندوق.

  الوحدات  خصائص -16
من وحدات الصندوق وجميعjا من نفس النوع ولjا نفس القيمة واملمÊ1ات وا'�قوق، ول�س لjا حقوق تصوSت. وتمثل Nل وحدة يجوز ملدير الصندوق إصدار عدد غ01 محدود 

  حصة قياسية غ01 مجزأة ذات قيمة ÆسOية م�ساوSة Bg أصول واس�ثمارات الصندوق.

  الصندوق  وأح�ام شروط => التغي�kات -17
  املنظمة لتغي01 شروط وأحHام صناديق االس�ثمار العامة واملوافقات واالشعارات ا/�ددة بموجب الئحة صناديق االس�ثمار.يخضع Fذا الصندوق '&ميع األحHام   أ
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  ب

ذات عالقة بامتالك وحدات Bg الصندوق يوافق املشارك ع;: أن شروط وأحHام الصندوق الواردة F Bgذه الsشرة، وfنود طلب االش�0اك أو أي وثائق أخرى  -

  .وق ستحكم العالقة ب�نه و ب1ن مدير الصندوق بالصند

 للمتطلبات النظامية واللوائح املرعية، بتعديل Fذه الشروط واأل  -
ً
ثائق و حHام، أو أي يوافق املشارك كذلك ع;: أن مدير الصندوق قد يقوم من وقت آلخر، وفقا

 لية ع;: التغي01ات األساسية Bg شروط وأحHام الصندوق. وBg تلك ا'�الة،أخرى، kعد ا'�صول ع;: موافقة مالHي الوحدات ومن ثم موافقة Fيئة السوق املا

يام ) أ10ك قبل (يقوم مدير الصندوق بإشعار مالHي الوحدات واإلفصاح عن تفاصيل التغي01ات األساسية Bg موقعه اإللك�0وÆي واملوقع اإللك�0وÆي للسوق وذل

  .من سرSان التغي01

  الوحداتالسوق املالية ومالHي يقوم مدير الصندوق بإشعار Fيئة  -
ً
دير  بأي Pغي01ات مjمة مق�0حة Bg شروط وأحHام الصندوق. وBg تلك ا'�الة، يقوم مكتابيا

 من سرSان التغي01. كما سيقوم مدير الصندوق باإلفصاح عن تفاصيل التغي01ات 21الصندوق بإشعار مالHي الوحدات بالتغي01ات املjمة وذلك قبل (
ً
) يوما

g مةjي للسوق وذلك قبل (املÆي واملوقع اإللك�0وÆموقعه اإللك�0و B1001ان التغيSأيام من سر (. 

 بأي Pغي01ات واجبة اإلشعار وذلك قبل ( -
ً
م مدير ) أيام من سرSان التغي01. كما سيقو 8يقوم مدير الصندوق بإشعار Fيئة السوق املالية ومالHي الوحدات كتابيا

  ) أيام من سرSان التغي21.01ي01ات الواجبة اإلشعار Bg موقعه اإللك�0وÆي واملوقع اإللك�0وÆي للسوق وذلك قبل (الصندوق باإلفصاح عن تفاصيل التغ

  

  الصندوق  إ|!اء -18
ن إذا الصندوق  إnÖاء الصندوق  ملدير يجوز  -   Bg يP01غ أي حدوث حالة Bg أو للصندوق، االقتصادي ال�شغيل لت0Úير Nافية غ01 اإلدارة تحت الصندوق  أصول  قيمة أن له تب1َّ

 مالHي وÒشعار املالية السوق  Fيئة بإخطار الصندوق  مدير يقوم ا'�الة، Fذه Bg. الصندوق  إلnÖاء Nاف سOب أnÖا الصندوق  مدير يرى  أخرى  ظروف أي أو األنظمة

  الوحدات
ً
  21 عن تقل ال بمدة وذلك الصندوق  إnÖاء Bg برغبته كتابيا

ً
 .فيه الصندوق  إnÖاء املزمع التارSخ من يوما

;: عتصفية فيتم توز¦عjا Bg حالة إnÖاء الصندوق، فإن أصول الصندوق تتم تصفيnÉا وSتم Pسديد الديون واالل�Êامات املتعلقة با'mصوم وأما األصول املتبقية من ال -

 من بداية التصفية وfالsسبة الvw تمثلjا وحداnÜم مsسوfة إx: 30املشارك1ن خالل 
ً
B حالة gإجماBx الوحدات وSتم إصدار تأكيد من مدير الصندوق بذلك.  (ثالثون) يوما

  الصندوق.بدء تصفية الصندوق، فانه لن يتم عمل أي توز¦عات للمس�ثمرSن ما لم يتم تصفية Nافة أصول الصندوق واستالم حصيلة التصفية بواسطة مدير 

  الصندوق  مدير  -19

  أ
واجباته و  الصندوق  مدير  م�ام

   مسؤولياتهو 

يتوx: مدير الصندوق (شركة فالكم ل�mدمات املالية) إدارة الصندوق بحكمة و¿عدل ±nدف تحقيق األFداف  -

االس�ثمارSة للصندوق املضمنة F Bgذه الsشرة كما يراN Bg BCل األحوال مصا'à حام;B الوحدات Bg إطار شروط 

  .وأحHام الصندوق 

) ("أFداف صندوق االس�ثمار") من Fذه الsشرة وكذلك 3(يل�Êم مدير الصندوق بالضوابط الواردة Bg الفقرة  -

  .) ("قيود االس�ثمار") الواردة Bg الئحة صناديق االس�ثمار41بالضوابط ذات العالقة الواردة ضمن املادة (

يل�Êم مدير الصندوق كذلك بالضوابط الشرعية لالس�ثمار، وSقوم و¿شHل دوري بالتأكد من توافق جميع اس�ثمارات  -

ق مع املعاي01 والضوابط الشرعية املعتمدة من الjيئة الشرعية للصندوق تحت إشراف الjيئة الشرعية الصندو 

 .للصندوق، وتبليغ مجلس إدارة الصندوق Bg حينه بأي مخالفات جوFرSة

  يقوم مدير الصندوق Bg إطار مjامه بالتأكد من توفر السيولة الHافية للوفاء بأي طلبات اس�0داد محتملة. -

  

  ب
 مدير  iعي�ن => الصندوق  مدير  حق

  الباطن من صندوق 
  يحق ملدير الصندوق Pعي1ن مدير صندوق من الباطن اذا رأى حاجة لذلك.

  ج
املنظمة لعزل مدير الصندوق  االح�ام

  أو اس&بداله 

 لتعي1ن مدير صندوق بديل للصندوق أو اتخاذ
ً
 أي تدب01 آخر للjيئة حق عزل مدير الصندوق واتخاذ أي إجراء تراه مناسبا

، وذلك Bg حال وقوع أي من ا'�االت اآلتية:
ً
  تراه مناسبا

  .مؤسسات السوق املالية توقف مدير الصندوق عن ممارسة Æشاط اإلدارة دون إشعار الjيئة بذلك بموجب الئحة .1
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  .أو Pعليقه من قبل الjيئة هإلغاء ترخيص مدير الصندوق Bg ممارسة Æشاط اإلدارة أو �ãب .2

  .Bg ممارسة Æشاط اإلدارة هإx: الjيئة من مدير الصندوق إللغاء ترخيصتقديم طلب  .3

  .ال�Êام النظام أو لوائحه التنفيذيةب -شHل تراه الjيئة جوFرSاk -إذا رأت الjيئة أن مدير الصندوق قد أخل  .4

د �mص آخر وفاة مدير ا/�فظة االس�ثمارSة الذي يدير أصول صندوق االس�ثمار أو æ&زه أواستقالته مع عدم وجو  .5

مW&ل لدى مدير الصندوق قادر ع;: إدارة أصول صندوق االس�ثمار أو أصول الصناديق الvw يديرFا مدير 

 ا/�فظة.

 nÖا ذات أFمية جوFرSة.أ –ناء ع;: أسس معقولة ب –أي حالة أخرى ترى الjيئة   .6

  

  ام�ن ا�gفظ – 20

  أ
أم�ن ا�gفظ وواجباته  م�ام

  ومسؤولياته 

سك (البالد املالية ) ا'&jة املسئولة عن حفظ أصول الصندوق والقيام با'mدمات االدارSة الvw تتعلق بم يHون أم1ن ا'�فظ

  الW&الت واصدار املراكز املالية وتقوSم صاBg قيمة األصول واصدار صاBg قيمة األصول لوحدة الصندوق.

  ب
أم�ن ا�gفظ => iعي�ن أم�ن حفظ  حق

  من الباطن 
  Pعي1ن أم1ن حفظ من الباطن.اليحق ألم1ن ا'�فظ 

  املنظمة لعزل ام�ن ا�gفظ  األح�ام  ج

عزل أم1ن ا'�فظ املع1ن من قبل مدير الصندوق أو إتخاذ أي تدب01 تراه مناسب ف حال وقوع أي من ا'�االت  للjيئة -

 اآلتية :

السوق مؤسسات أم1ن ا'�فظ عن ممارسة Æشاط ا'�فظ دون اشعار الjيئة بذلك بموجب الئحة  توقف .1

  . املالية

  . الjيئة قبل من Pعليقه أو �ãبه أو ا'�فظ Æشاط ممارسة Bg ا'�فظ أم1ن ترخيص إلغاء .2

  .ا'�فظ Æشاط ممارسة Bg ترخيصه إللغاء ا'�فظ أم1ن من Fيئة إx: طلب تقديم .3

 . التنفيذية لوائحه أو النظام �Êاملبا –شHل تراه الjيئة جوFرSا k –رأت الjيئة أن ام1ن ا'�فظ قد أخل  إذا .4

  أnÖا ذات أFمية جوFرSة  –بناء ع;: اسس معقولة  –أي حالة اخرى ترى الjيئة  .5

Bg ذهF  ا'�الة سيقوم مدير الصندوق بتع1ن أم1ن حفظ بديل ونقل مسؤوليات ا'�فظ:x60 خالل البديل ا'�فظ أم1ن إ 

 
ً
  . Pعي�نه من يوما

  

كتا¿ي إذا رأى kشHل معقول أن عزل أم1ن ا'�فظ Bg يجوز ملدير الصندوق عزل أم1ن ا'�فظ بموجب إشعار  كما

 من 30سيقوم مدير الصندوق بتعي1ن أم1ن حفظ بديل له خالل ( ا'�الة Fذه Bg .مص��ة مالHي الوحدات
ً
) يوما

 Bg موقع مدير الصندوق اإللك�0وÆي وموقع السوق اإللك�0و  .Pسلم أم1ن ا'�فظ اإلشعار الكتا¿ي
ً
وÆي س�تم اإلفصاح فورا

P عي1ن أم1ن حفظ بديل.عن  

  ا��اسب القانو�ي  -21
  برا¶س وتر Fاوس Nوfر   للصندوق  القانو�ي ا��اسب اسم  أ

  ب
 وواجباته القانو�ي ا��اسب م�ام

  ومسؤولياته
  يقوم ا/�اسب القانوÆي بمراجعة القوائم املالية األولية والسنوSة للصندوق.

  ج 
املنظمة الس&بدال ا��اسب  االح�ام

  القانو�ي 

جب عليه أخذ موافقة مجلس إدارة الصندوق. يBg حال أراد مدير الصندوق Pعي1ن أي محاسب القانوÆي بديل أو Pغي01ه ف

وHSون ألعضاء مجلس االدارة ا'�ق Bg رفض Pعي1ن ا/�اسب القانوÆي أو توجيه مدير الصندوق لتغي01 ا/�اسب القانوÆي 

  :Bg أي من ا'�االت اآلتية املع1ن،

  .وجود ادعاءات قائمة ومjمة حول سوء السلوك املvç للمحاسب القانوÆي تتعلق بتأدية مjامة -
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  .إذا لم ¶عد ا/�اسب القانوÆي للصندوق مستقال -

ل kشHإذا قرر مجلس إدارة الصندوق أن ا/�اسب القانوÆي ال يملك املؤFالت وا'0Úmات الHافية لتأدية مjام املراجعة  -

 .مرض

  إذا طلبت الjيئة وفق لتقديرFا ا/�ض Pغي01 ا/�اسب القانوÆي املع1ّن فيما يتعلق بالصندوق. -

  

  اصول الصندوق  -22
  ) من Fذه الsشرة لصا'à صندوق االس�ثمار.20جميع أصول الصندوق محفوظة بواسطة أم1ن ا'�فظ ا/�دد Bg الفقرة رقم (  ا

  أصول الصندوق عن أصوله وعن أصول عمالئه اآلخرSن.يجب ع;: أم1ن ا'�فظ فصل   ب

  ج

ا'�فظ أو أم1ن  جميع أصول الصندوق مملوكة kشHل جماBC ملالHي الوحدات ملكية مشاعة. واليجوز أن يHون ملدير الصندوق ومدير الصندوق من الباطن أو أم1ن

ن الصندوق أو مطالبة فيما يتعلق بتلك األصول، إال إذا Nان مدير الصندوق ومدير الصندوق ما'�فظ من الباطن أو مقدم املشورة أو املوزع أَي مص��ة Bg أصول 

n± ان مسموحاN حدود ملكيته، أو Bg لوحدات الصندوق، وذلك 
ً
ب أحHام ذه املطالبات بموجالباطن أو أم1ن ا'�فظ أو أم1ن من الباطن أو مقدم املشورة أو املوزع مالHا

  وأفàÓ عnoا F Bgذه الشروط واالحHام أو مذكرة املعلومات. الئحة صناديق االس�ثمار

  مالكي الوحدات  إقرار -23
لصندوق، وكذلك يقر بمشاركة مالك الوحدات Bg الصندوق فإنه يقر باالطالع ع;: شروط وأحHام الصندوق ومذكرة املعلومات وم�mص املعلومات الرئ�سية ا'mاصة با

vwا. بموافقته ع;: خصائص الوحدات الnqاش�0ك ف  
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  مذكرة املعلومات 
 

 اسم الصندوق:

 "صندوق فالكم للطروحات األولية"

 صندوق اس�ثماري عام مفتوح

 

 مدير الصندوق 

 "شركة فالكم ل�mدمات املالية"

 

 أم�ن ا�gفظ 

 "شركة البالد املالية"

 

 تار?خ إصدار مذكرة املعلومات وأخر تحديث ل�ا 

  م09/06/2008 املوافق Fـ05/06/1429

Bg م17/11/2020  وأخر تحديث تم  

 

النحة صناديق االس�ثمار الصادرة عن Fيئة السوق  ألحHامومحتوSاnÜا ا'mاصة بصندوق فالكم للطروحات األولية  تخضع مذكرة املعلومات

 املالية 

 

jم محتوSات مذكرة املعلومات، ننàÓ باألخذ بمشورة مس�شار مvçوBg حال Pعذر ف .ننàÓ املس�ثمرSن بقراءة محتوSات مذكرة املعلومات وفjمjا  

 

 إشعار _ام 

" روجعت مذكرة املعلومات من قبل مجلس إدارة الصندوق وتمت املوافقة علnqا. وSتحمل مدير الصندوق وأعضاء مجلس إدارة  الصندوق 

Bg امل املسؤولية عن دقة واكتمال املعلومات الواردةN ؤكد أعضاء مجلس إدارة الصندوق مذك مجتمع1ن ومنفردينSرة املعلومات. كما يقر و

ة ومدير الصندوق ب�Óة واكتمال املعلومات الواردة Bg مذكرة املعلومات، كما يقرون وSؤكدون ع;: أن املعلومات والبيانات الواردة Bg مذكر 

 املعلومات غ01 مضللة"

ر وطرح وحداته. ال تتحمل الjيئة أي مسؤولية عن محتوSات مذكرة املعلومات، وال " وافقت Fيئة السوق املالية ع;: تأس�س صندوق االس�ثما

ات أو Pعطي أي تأكيد يتعلق بدقnÉا أو اكتمالjا، وتخ;B نفسjا صراحة من أي مسؤولية مjما Nانت، ومن أي خسارة تsتج عما ورد Bg مذكرة املعلوم

الية أي توصية kشأن جدوى االس�ثمار Bg الصندوق من عدمه وال Pعvè موافقnÉا ع;: عن االعتماد ع;: أي جزء مnoا. وال Pعطي Fيئة السوق امل

تأس�س الصندوق توصيnÉا باالس�ثمار فيه أو تأكيد �äة املعلومات الواردة Bg الشروط واألحHام ومذكرة املعلومات ، وتؤكد ع;: أن قرار 

 االس�ثمار Bg الصندوق ¶عود للمس�ثمر أو من يمثله"

) ع;: أنه صندوق اس�ثماري متوافق مع املعاي01 الشرعية ا/&ازة من قبل '&نة الرقابة الشرعية للطروحات األوليةماد (صندوق فالكم " تم اعت

 املعينة لصندوق االس�ثمار"



15  م17/11/2020 :النشرة تاريخ تحديث

  معلومات صندوق االس&ثمار -1

  االس&ثمار  صندوق  اسم ) أ

   للطروحات األولية فالكم صندوق 

  االس&ثمار  صندوق  وأح�ام شروط إصدار  تار?خ )ب

 م09/06/2008 املوافق Fـ05/06/1429

افقة تار?خ )ج   وحداته وطرح االس&ثمار  صندوق  تأسVس عAB ال�يئة مو

 .م09/06/2008

  الصندوق  استحقاق وتار?خ الصندوق  مدة )د

 الستحقاق تارSخ وال الصندوق  لعمل محددة مدة Fناك يHون  ولن مفتوح، عام اس�ثماري  صندوق  Fو األولية للطروحات فالكم صندوق 

 .الصندوق 

  االس&ثمار  صندوق  عملة )ه

 .السعودي الرSال Bt الصندوق  عملة

 سياسات االس&ثمار وممارساته  -2

  االس&ثمار  لصندوق  االس&ثمار?ة األ_داف ) أ

¤nدف الصندوق إx: تنمية رأس املال ع;: املدى الطوSل وذلك من خالل االس�ثمار kشHل رئ�س Bg أسjم الشرNات العامة خالل ف�0ة 

خر الطرح األوBx العام ألسjمjا، و/أو Bg أسjم الشرNات ا'&ديدة املدرجة الvw لم يمض خمس سنوات 
َ
إدراجjا Bg  شركة تم 30أو ا

نمو). ولن يقوم مدير الصندوق بتوز¦ع أية أرfاح ع;: املش�0ك1ن حيث س�تم إعادة أس�ثمار -ئ�سية واملوازSةسوق األسjم السعودي (الر 

األرfاح املوزعة Bg الصندوق. كما ¤nدف الصندوق إx: تحقيق أداء يفوق معدل أداء املؤشر اإلس�0شادي للصندوق مؤشر( فالكم 

 ه عن طرSق موقع مدير الصندوق للطروحات األولية). والذي س�تم اإلعالن عن أدائ

 أسا¦�� /ش�ل ف0!ا الصندوق  �س&ثمر  سوف ال�� املالية األوراق نوع )ب

االس�ثمار kشHل أسا»Bg vª أسjم الشرNات املدرجة خالل ف�0ة الطروحات األولية، وأسjم الشرNات الvw لم يم¬vª ع;: إدراجjا خمس  �

شركة مدرجة Bg السوق ، واألسjم ا'&ديدة الناتجة عن زSادة  30 رنمو ) أو آخ-أواملوازSةسنوات Bg سوق األسjم السعودية (الرئ�سية 

 Bg سوق األسjم السعودية 
ً
ق طرح أسjم حقوق أولوSة, حيث Sنمو , عن طر  – )الرئ�سية أو املوازSة(رأس مال الشرNات املدرجة سابقا

كما يجوز ملدير  .jم غ01 املكت�ب ±nا , واالحتفاظ ±nا أو بيعjا وقت تداولjايجوز للصندوق االكتتاب باألسjم املتبقية Bg ف�0ة بيع األس

والvw  واملتوسطة %من صاBg قيمة أصول الصندوق Bg أسjم الشرNات السعودية الصغ01ة 50الصندوق أن ¶س�ثمر بما ال يزSد عن 

نمو ) بإست¸ناء الشرNات الvw يزSد «&مjا -وازSةيقصد ±nا جميع أسjم الشرNات املدرجة Bg سوق األسjم السعودية (الرئ�سية وامل

 مليار رSال سعودي، وHSون حساب ا'¼&م السوN BºالتاBx: حاصل ضرب سعر السjم Bg عدد أسjم الشرNات ا'�رة. 15السوBº عن 

  معينة جغرا=> منطقة أو  مع�ن بلد => أو  القطاعات من مجموعة أو  صناعة أو  معينة مالية أوراق => االس&ثمار  ل�kك�§  سياسة أي )ج

 مجال تحديث يتم حيث الصندوق  أصول  قيمة صاBg اx: مئوSة كsسب مو½�ة أصوله توز¦ع Bg التالية االس�0اتيجية الصندوق  ي�بع

 لالحتفاظ الصندوق  مدير ي�&أ قد االست¸نائية الظروف وBg: جديدة شرNات طرح عند أو/و األقل ع;: سنوي  ر¿ع kشHل االس�ثمار

 حماية اقÀªÁ مراعاة مع االسjم سوق  Bg ا'�ادة االنخفاضات و التقلبات ملواجjة مؤقت kشHل% 100 بsسبة نقد شHل ع;: بأصوله

  فئآت.الصندوق  وحدات '�ملة ممكنة
  األصول                                        
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  أعلى  أدنى  فئآت األصول                                       

  %100  %0  أدوات أسواق النقد وصناديق المرابحة       
  %100  %0                             مو)ن-(السوق الرئيسية والموازية طرح أولي عام

حتى ) نمو -الرئيسية والموازية(األسهم المدرجة حديثاً في سوق األسهم 
  شركة مدرجة في سوق األسهم السعودي 30أو آخر  خمس سنوات

0%  100%  

  %50  %0  أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة

األسهم الجديدة الناتجة عن زيادة رأس مال الشركات المدرجة سابقاً عن 
  . حقوق أولويةطريق طرح أسهم 

0%  15%  

  %25  %0  صناديق استثمارية 

  %25  %0  صناديق مؤشرات متداولة

  %25  %0  الصناديق العقارية المتداولة 

  
 

  اس&ثماراته ف0!ا الصندوق  و?¨يع �ش�kي  أن يحتمل ال�� املالية االوراق أسواق )د

 .السعودية العرfية اململكة Bg النقد أسواق وأدوات السعودي األسjم سوق  Bg الصندوق  ¶س�ثمر
 

  االس&ثمار  لصندوق  االس&ثمار?ة قراراته اتخاذ /غرض استخدام�ا الصندوق  ملدير  يمكن ال�� واألدوات واألساليب املعامالت )ه

-  Àwدافه باس�ثمار حFالصندوق لتحقيق أ :Â100¶س Bgالعام و Bxم العادية خالل ف�0ة الطرح األوjاألس Bg أصوله Bgمن صا %

خر  
َ
شركة تم إدرجjا Bg سوق األسjم  30أسjم الشرNات املدرجة ا'&ديدة الvw لم يمض خمس سنوات ع;: إدراجjا أو ا

%من صاBg قيمة أصول الصندوق  50يجوز ملدير الصندوق أن ¶س�ثمر بما ال يزSد عن نمو). كما -السعودية (الرئ�سية أو املوازSة

Bg أسjم الشرNات السعودية الصغ01ة واملتوسطة والvw يقصد ±nا جميع اسjم الشرNات املدرجة Bg سوق األسjم السعودية 

ار رSال سعودي، وHSون حساب ا'¼&م السوBº ملي 15نمو ) بإست¸ناء الشرNات الvw يزSد «&مjا السوBº عن -(الرئ�سية واملوازSة

 NالتاBx: حاصل ضرب سعر السjم Bg عدد أسjم الشرNات ا'�رة.

 أسواق أدوات Bg منه بجزء االحتفاظ او/و النقدي الفائض اس�ثمار إx: السیولة، إدارة ألغراض وذلك الصندوق، مدیر يقوم وقد -

 ع;: بناء النقد أسواق ألدوات املصدرة ا'&jات تلك اختيار وSتم السعودي، الرSال kعملة سعودية جjات من واملصدرة النقد

 والتدفقات املاBx املركز ع;: بناءً  داخليا بتصsيفjا الصندوق  مدير يقوم سوف حيث الشركة لدى املعتمد االئتماÆي التصsیف

خرSن صناديق مدراء أو/و نفسه الصندوق  مدیر قبل من مدارة واالدارة، العمليات من النقدية
ّ
 kشHل السیولة اس�ثمار أو/و. ا

  السعودي بالرSال املطروحة املرابحة صنادیق خالل من مباشر غ01
ً
  طرحا

ً
 Nانت سواء املالية السوق  Fیئة من واملرخصة عاما

 .واحدة جjة لدى% 25 ماÆسOته تتجاوز  أال ع;: ،%)100( بsسبة آخر مدیر أو/و نفسه الصندوق  مدیر قبل من مدارة

 االس�ثمارات ع;: الصندوق  أصول  لتوز¦ع أعاله املب�نة املئوSة الsسب حدود Bg الصندوق  عمليات بإدارة الصندوق  مدير يقوم -

 الفرص إx: للوصول  املتخصصة والتحليلية البحثية قدراته الصندوق  مدير يوظف حيث. النتائج أفضل يحقق بما املسnÉدفة

 الصندوق  أFداف تحقق الvw والثانوSة األولية األسواق Bg الواعدة االس�ثمارSة

 

 أنواع األوراق املالية ال�� ال يمكن إدراج�ا ضمن اس&ثمارات الصندوق  ) و

 ).ج/2(بالفقره ذكرFا تم الvw غ01 مالية أوراق Bg الصندوق  ¶س�ثمر لن
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 االس&ثمار ف0!اأي قيد آخر عAB نوع (أنواع) األوراق املالية او األصول االخرى ال�� يمكن للصندوق  )ز

 أي Bg الصندوق  ¶س�ثمر لن كما االس�ثمار، صناديق الئحة من واألر¿ع1ن ا'�ادية املادة Bg املذNورة االس�ثمار بقيود الصندوق  مدير يل�Êم

  .للصندوق  الشرعية الرقابة Fيئة من املعتمدة الشرعية املعاي01 مع تتوافق ال مالية أوراق

 

 ا�gد الذي يمكن فيه اس&ثمار أصول الصندوق => وحدات صندوق أو صناديق اس&ثمار يدير_ا املدير أو مديرو صناديق آخرون  )ح

  السعودي بالرSال املطروحة و مماثلة صناديق Bg أصوله من%)25( عن يزSد ال ما اس�ثمار الصندوق  ملدير يجوز 
ً
  طرحا

ً
 املرخصة و عاما

 تحقيق ±nدف الشرعية الضوابط مع يتوافق بما آخر، مدیر أو نفسه الصندوق  مدیر قبل من مدارة Nانت سواء املالية السوق  Fیئة من

 تلك إختيار وSتم. وحداته تملك تم الذي الصندوق  أصول  قيمة صاBg من%) 10( الصندوق  تملك Æسبة تزSد أال ع;: إضاBg عائد

  الصناديق
ً
 واملصارSف الصندوق  و«&م األداء، ع;: بنا

صالحيات صندوق االس&ثمار => االق�kاض سياسة مدير الصندوق /شأن ممارسة _ذه الصالحيات وسياسته فيما يتعلق بر_ن  ) ط

 أصول الصندوق 

 عند اال االق�0اض طرSق عن التموSل لطلب الصندوق  ي�&أ لن و Fذا. ا/�تملة االس�0دادات متطلبات ملواجjة الHافية السيولة توفر مراعاة

. الصندوق  أصول  قيمة صاBg من% Æ 10سبة ُوجد، إن االق�0اض، «&م يتجاوز  ال أن ع;: الصندوق، إدارة مجلس موافقة و¿عد الضرورة،

 .الشرعية الضوابط مع يتوافق بما الصندوق  تموSل وSتم

 اإلفصاح عن ا�gد األعAB للتعامل مع أي طرف نظ�k ) ي

  ال ينطبق

  

 سياسة مدير الصندوق إلدارة مخاطر الصندوق  ) ك

-  0Úاالس�ثمار ¶عت Bg  اطر، عالية االس�ثمارات فئة من الصندوقm/املتبعة االس�0اتيجيات نجاح الصندوق  مدير يضمن وال ا Bg ةjمواج 

 الرئ�سية ا/mاطر) ("3( الفقره ضمن مذNور  Fو كما ا/mاطر من للعديد الصندوق  اس�ثمارات تخضع حيث ا/�تملة، ا/mاطر

 الصندوق  لjا يتعرض الvw ا/mاطر مع للتعامل املمكنة اإلجراءات جميع الصندوق  مدير س�تخذ ذلك، ومع"). الصندوق  Bg لالس�ثمار

 :ا/mاطر مع للتعامل املتبعة االس�0اتيجية ي;B فيما وÆستعرض. الوحدات مالHي مص��ة يحقق بما آثارFا من والتخفيف

اديق االس�ثمار الصادرة عن مجلس Fيئة السوق املالية واألنظمة االل�Êام بنظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية والئحة صن -

  واللوائح األخرى ذات العالقة السارSة Bg اململكة العرfية السعودية.

  لصندوق.احHام أاالل�Êام با'�دود االس�ثمارSة كما وردت Bg شروط و  -

- 0Úصول ع;: أك��قدر من املعلومات ذات العالقة بأي اس�ثمار يقرر  االل�Êام بآلية اتخاذ القرار االس�ثماري للصندوق، والسBÂ ل

  الصندوق الدخول به.

تنو¦ع قاعدة االس�ثمار عن طرSق توز¦ع االس�ثمار ع;: فئات األصول كsسب مئوSة من صاBg قيمة األصول ±nدف التخفيف من  -

.Ê1مخاطر ال�0ك  

واالنخفاضات ا'�ادة Bg سوق األسjم مع مراعاة  % kشHل مؤقت ملواجjة التقلبات100االحتفاظ باألصول ع;: شHل نقد بsسبة  -

  أقÀªÁ حماية ممكنة '�ملة وحدات الصندوق.

 متاkعة قسم املطابقة واالل�Êام ألÆشطة الصندوق وال�Êام مدير الصندوق بحدوده االس�ثمارSة، وواجباته تجاه العميل. -

 سة Fذه ا/mاطر قبل اتخاذ القرار االس�ثماري أما ا/mاطر الغ01 قابلة للتsبؤ فستقوم فالكم ببذل ا'&jد /�اولة درا -
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 املؤشر االس�kشادي  )ل

   األولية للطروحات فالكم املؤشر االس�0شادي : مؤشر

  ”تداول “ السعودية املالية السوق  شركة ا'&jة املزودة للمؤشر:

Bg اليوم السابق مع Æسبة التغBg 01  عن طرSق ضرب قيمة املؤشر للطروحات األوليةيتم حساب فالكم : املنì&ية املتبعة '�ساب املؤشر

 القيمة السوقية لألسjم ا'�رة للشرNات املشمولة Bg حساب املؤشر.

  :املؤشراملعادلة أدناه تو½à آلية حساب 

قيمة املؤشر لليوم × املؤشر = ( مجموع القيم السوقية لألسjم ا'�رة لليوم / مجموع القيم السوقية لالسjم ا'�رة لليوم السابق ) 

  لسابق ا
 

  إن وجدت عقود املشتقاتال�دف من استخدام  ) م

 .املالية األوراق بمشتقات االس�ثمار يتم لن الصندوق، عمليات Nافة Bg الشرعية الضوابط مراعاة مع
 

افق عل0!ا _يئة السوق املالية /شأن قيود أو حدود االس&ثمار  )ن  أي إعفاءات تو

 ال يوجد

 ا��اطر الرئVسية لالس&ثمار => الصندوق  -3

 ذات واtgديدة الناشئة الشر»ات أس�م => الس&ثماره بالنظر  ا��اطر  عالية االس&ثمارات فئة من الصندوق  => االس&ثمار  �عتkª  ) أ

  أكk  �عتkª  الصندوق  => االس&ثمار  فان ذلك، ومع. ا��دود األداء tuل
ً
 حيث املالية األوراق سوق  => املباشر  االس&ثمار  من أمانا

  .العائد عAB أثر_ا وتخفيف ا��اطر  إلدارة الالزمة وامل�نية الفنية القدرات الصندوق  اس&ثمار  ملدير  تتوفر 

  الصندوق  أداء عليه سيكون  ما عAB اليدل للمؤشر  السابق االس&ثمار،أواألداء لصندوق  السابق األداء )ب
ً
 .مستقبال

  يكون  أو  سVتكرر ) املؤشر مع مقارنة أدائه أو ( الصندوق  أداء أن الوحدات ملال�ي يضمن ال  الصندوق  )ج
ً
 => السابق لألداء مماثال

 .املستقبل

  ال�عد الصندوق  => االس&ثمار  )د
ً
 .االس&ثمار لصندوق  تا/ع أو  املالية األوراق ي¨يع أو  �سوق  محB> بنك أي لدى ود�عة

 .الصنوق  وحدات => اس&ثمارا±!م عن ناتجة »لية أو  جزئية مالية خسائر  مخاطر  إAr الصندوق  => املس&ثمر?ن يتعرض قد )ه

 :ا��اطر الرئVسية ا��تملة املرتبطة باالس&ثمار => الصندوق  )و

 :حصر غ01 منع;: سOيل املثال 

 :االفصاح مخاطر  -

 وfالنظر. فnqا جوFرSة بيانات إغفال أو األولية الطروحات إصدار Æشرة �ä Bgيحة غ01 بيانات وجود بإمHانية اإلفصاح مخاطر تتعلق

 فإن الشرNات تصدرFا الvw اإلصدار Æشرة Bg ترد الvw املعلومات ع;: االس�ثمار قرار اتخاذ Bg جوFري  kشHل الصندوق  مدير العتماد

  تظل سليم غ01 اس�ثماري  قرار اتخاذ مخاطر
ً
  احتماال

ً
 Æشرات �ä Bgيحة غ01 بيانات وجود أو جوFرSة بيانات إغفال حالة Bg قائما

 عملياته الصندوق  مدير ±nا يدير الvw واملjنية األولية اإلصدارت عمليات ع;: املالية السوق  Fيئة إشراف من بالرغم الشرNات، إصدار

 .االس�ثمارSة

 :املستقبلية املالية التوقعات مخاطر  -

 الjامة األدوات من Pعت0Ú املستقبل Bg واستمرارFا العوائد لتحقيق الالزمة العوامل وتوفر للشرNات املستقبلية املالية النتائج توقعات

vwال vèا يبnqة قراراته الصندوق  مدير علSل تتحقق ال أو تتحقق قد التوقعات تلك أن إال. االس�ثمارHيؤدي قد مما املتوقع بالش :xا 
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 Bg يتحرك قد لسjمjا السوBº السعر فان للشركة املالية النتائج إعالن kعد و أنه كما. التوقعات عن الصندوق  عمليات نتائج إنحراف

 .أسjمjا تدرج الvw الشرNات رfحية انخفاض حالة Bg كما التوقعات، لتلك مخالف اتجاه

 :األولية اإلصدارات عملية تباطؤ  مخاطر  -

 
ً
  الشرNات طرح مواعيد وتحديد قبول  يتم فانه املالية السوق  Fيئة ت�بعjا الvw املتوازنة للسياسة وفقا

ً
 مع تتالئم معينة '&دولة وفقا

 يحدث وقد. االحيان kعض Bg األولية اإلصدارات طرح عملية Bg تباطؤ يحدث فقد وعليه،. األولية اإلصدارات لسوق  اآلنية الظروف

  التباطؤ
ً
 .األولية اإلصدارات لسوق  الHلية االقتصادية للظروف ن�يجة

 :ا��دود األداء tuل -

 يمكن وال. االس�ثمارات من النوع Fذا إدارة Bg الصندوق  مدير خ0Úة ع;: و¦عتمد سابق أداء ã&ل له ول�س مفjومه، Bg جديد الصندوق 

 .س�تحقق االس�ثمارSة الصندوق  أFداف بأن تأكيد إعطاء

 :األس�م أسواق => ا��تملة التقلبات -

 لألداء تأكيد أو ضمان تقديم واليمكن ومفاïâ حاد Fبوط حركة تتضمن قد حادة لتقلبات الثانوSة االسواق Bg األسjم أسعار تتعرض

B;الت أن كما املالية لألوراق املستقب&ã عكس ال املاضية األداءP س�تحقق ما Bg ون  قد. املستقبلHم أسعار تقلبات تjاألس Bg األسواق 

 ا'�اد الjبوط حالة Bg الصندوق  اس�ثمارات ع;: مخاطر ¶شHل قد مما املتطورة املالية األوراق أسواق Bg سائد Fو مما أك0Ú الناشئة

ïâاملللية لألوراق السوقية للقيمة واملفا. 

 :األولية الطروحات مخاطر  -

  طرحjا يتم العامة الشرNات أسjم
ً
  طرحا

ً
 األولية الطروحات Bg االس�ثمار يتضمن وقد. األوBx السوق  Bg األولية الطروحات خالل من عاما

 لألسjم املصدرة بالشركة املس�ثمر معرفة أن كما. العامة األولية الطروحات ف�0ة خالل فnqا لالكتتاب املتاحة األسjم محدودية مخاطر

 جديدة، اقتصادية لقطاعات تsتvð قد املالية لألوراق املصدرة الشرNات أن كما محدود، أداء تارSخ لjا يHون  قد أو Nافية غ01 تHون  قد

  تحقق وال التطوSر مرحلة Bg تHون  قد الشرNات و¿عض
ً
  دخال

ً
  .أسjمjا Bg االكتتاب مخاطر من يزSد مما القص01 املدى ع;: Pشغيليا

 :مخاطر االس&ثمار => الشر»ات املتوسطة والصغ�kة -

يخضع االس�ثمار Bg أسjم الشرNات املتوسطة و الصغ01ة إx: مخاطر أك0Ð من غF01ا من االس�ثمارات ، ومن ذلك إمHانية عدم تحقيق 

 Bg Bxاح املتوقعة والتذبذب العاfات لألرNمن املمكن أن تلك الشر vwات الNذه الشرF 0ة أو سوء اإلدارة لدىÚm'قلة ا :xا باإلضافة إnñأدا

 ع;: أداء الصندوق وسعر الوحدة
ً
 .تؤدى إx: تذبذب نتائجjا و تقلبات أسعار أسjمjا، مما قد يؤثر سلبا

 :اإلدراج تأخر  مخاطر   -

 تارSخ من أك0Ð أو شjران اx: تمتد قد لف�0ة األوBx الطرح ف�0ة خالل أسjمjا اقتناء تم ما شركة أسjم إدراج Bg تأخ01 يحدث أن املمكن من

 .األسjم تلك بيع ع;: الصندوق  قدرة عدم اx: يؤدي قد وذلك األوBx، الطرح

 :األولية الطروحات => املشاركة فرص مخاطر   -

 الدعوة بتلقي للصندوق  ضمان يوجد ال حيث الشرNات ألسjم األولية الطروحات Bg بمشاركته تتعلق صعوfات الصندوق  واجهي قد

 للمشاركة األخرى  والصناديق الشرNات ضمن الدعوة، يتلقى الصندوق  أن وحيث. الشرNات kعض ألسjم األولية الطروحات Bg للمشاركة

Bg االس�ثمار ع;: الصندوق  قدرة من ذلك يحد فقد املتاحة األولية الطروحات Bg مjعض أسk اتNاألولية الطروحات ف�0ة خالل الشر. 

 :االس&ثمار ترك�§  مخاطر   -

ن مصدر ألسjم السوقية القيمة   أك0Ð تHون  قد مع1َّ
ً
  السوق  لتقلبات استجابة

ً
 . نفسه السوق  Bg يحدث بما مقارنة

ً
 اذا فانه لذلك، ون�يجة

  تمثل مع1ن مصدر أسjم Nانت
ً
  جزءا

ً
 قد املصدر ذلك ألسjم السوقية القيمة Bg التغ01 فان الصندوق، ألصول  السوقية القيمة من Fاما

  عنه يsتج
ً
  تذبذبا

ً
  الصندوق  وحدات قيمة Bg جوFرSا

ً
  األقل الصندوق  فإن وكذلك،. العادية الظروف Bg يحدث بما مقارنة

ً
 ¶عاÆي قد تنوعا
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  أن حالة Bg السيولة انخفاض من
ً
  جزءا

ً
 الصندوق  فان أسا»vª، و¿شHل. املصدرSن من محدود عدد أسjم Bg ¶س�ثمر أصوله من جوFرSا

 .الصندوق  Bg االس�0داد بمتطلبات للوفاء kسjولة مع1ن مصدر مع اس�ثماره Pس�يل من يتمكن ال قد

 :السوق  مخاطر   -

 ألسjم السوقية القيمة إن. الصندوق  فnqا ¶س�ثمر الvw األسjم أسواق Bg تحدث أن يمكن الvw ا/�تملة بالتقلبات السوق  مخاطر تتعلق

 kشHل األحيان kعض وBg املالية األوراق أسواق Bg تحدث قد الvw والjبوط الصعود '�ركة عرضة تHون  والناشئة ا'&ديدة الشرNات

ïâمتوقع وغ01 مفا .Bgذه وF للمخاطر الصندوق  يتعرض قد ا'�االت vwتج الsم ألسواق املفاجئة العكسية ا'�ركة عن تjاألس vwوال 

  تحدث أن يمكن
ً
 الذي الرأي إجماع أو املس�ثمر، سلوكيات Bg التغ01 أو السالبة، اإلقتصادية باملردودات تتعلق معلومات ألي استجابة

 .فيه مبالغ kشHل لألسjم السوقية القيمة ارتفاع اx: يؤدي

 :الشرعية بالضوابط مرتبطة مخاطر  -

 الصندوق  قبل من لالس�ثمار املتاحة األسjم وعدد نطاق من عام kشHل تحد الصندوق  اس�ثمارات ع;: الشرعية الضوابط تطبيق إن

 الصندوق  يدفع مما ±nا املسموح الشرعية املعاي01 تتجاوز  قد أسjمjا ع;: االستحواذ kعد الصندوق  فnqا ¶س�ثمر الvw الشرNات أن كما

 االس�ثمارSة الفرص نطاق من يحد قد ا'�االت تلك مثل حدوث إن. مالئمة غ01 تHون  قد أوقات Bg الشرNات تلك أسjم من للتخلص

 .للصندوق  املتاحة

 :التخصيص نتائج مخاطر   -

 
ً
 حدود تحديد يتم وقد باالكتتاب، لjا ¶سمح محددة فئات ع;: االكتتاب يقتصر قد لألسjم، العامة األولية االكتتابات طرح لنظام وفقا

 األسjم عرض ع;: الطلب وزSادة االكتتاب اس�يفاء حالة Bg أنه كما. االعتبار1Sن أو الطبيعي1ن األ�mاص ع;: سواء لالكتتاب وعليا دنيا

 مكت�ب، لHل محدود kعدد املتبقية األسjم تخصيص يتم ثم مكت�ب، لHل األسjم لعدد أع;: سقف تحديد يتم فانه لالكتتاب املطروحة

  ذلك يHون  وقد
ً
 االكتتاب Bg الصندوق  حرSة من تحد قد القيود تلك مثل إن. لالكتتاب املطروحة األسjم بتوفر تتعلق kشروط مصاحبا

Bg مjات أسNالطرح ف�0ة خالل الشر Bxعض يفقد الصندوق  يجعل قد مما العام األوk ة الفرصSاإلس�ثمار vwان الN د أن يمكنSمن تز 

 .الصندوق  عوائد

 :السياسية ا��اطر   -

 قد عاملي أو اقليvð أو قطري  نطاق ع;: تحدث قد مالئمة غ01 سياسية Pغ01ات عن تsتج الvw اليق1ن عدم بحاالت الصندوق  أداء يتأثر قد

 عن كذلك ا/mاطر تلك تsتج وقد. الصندوق  فnqا ¶س�ثمر الvw املالية لألوراق السوقية القيمة وع;: الثانوSة األسواق أداء ع;: تؤثر

 ع;: القيود فرض حاالت عن أو ا'�Hومات، سياسات Bg للتغ01 املصاحبة اليق1ن عدم وحاالت السوق، وظروف االقتصادية التغ01ات

 األسواق ¶سود الذي االقتصادي الرNود وحاالت الضرائOية، واملتطلبات واألنظمة القوان1ن Bg التغ01 أو األموال، رؤوس انتقال حركة

 .ا/mتلفة

 : النظامية ا��اطر   -

 تHون  قد وعليه،. املتقدمة الدول  Bg عnoا الناشئة املالية األوراق أسواق kعض Bg أقل تHون  قد اإلفصاح ومعاي01 األنظمة متطلبات إن

 وخطط املالية بالنتائج تتعلق الvw العامة املعلومات تHون  وقد محدودة، مالية ألوراق مصدرة معينة شركة عن املتاحة العامة املعلومات

 يتم قد �äيحة غ01 بيانات وجود أو جوFرSة بيانات اغفال ا/�تمل من أنه كما. دقيقة أو وا½�ة غ01 للشرNات املستقبلية التوسع

  يؤثر قد مما اس�ثمارSة قرارات اتخاذ أساسjا ع;:
ً
 .األداء ع;: سلبا

 :السيولة مخاطر  -

 تواجه قد. السوقية قيمnÉا Bg خسارة حدوث دون  نقد اx: األصول  تحوSل ±nما يمكن الvw والسjولة السرعة Pعvè السيولة مخاطر

 س�سÂ: ذلك، ومع. السوق  ظروف kسOب أو االقتصادية الظروف kسOب اس�ثماراته kعض بيع امHانية عدم مخاطر الصندوق 



21  م17/11/2020 :النشرة تاريخ تحديث

  البقاء الصندوق 
ً
"سياسات االس�ثمار ) 2( الفقرة ضمن املذNورة الصندوق  أصول  توز¦ع محددات إطار Bg اس�ثماراته من جزءا

  .ا/�تملة االس�0داد متطلبات ملواجjة القص01 املدى ع;: السيولة عالية اس�ثمارات Bg الرئ�سية" أعاله،

 
 معلومات عامة  - 4

 الفئة املس´!دفة  ) أ

 kسوق  االس�ثمار Bg الرغبة لديه ممن وغF01م حHومية جjات و مؤسسات و أفراد من املس�ثمرSن رئ�س kشHل الصندوق  ¶سnÉدف

 أو/و ألسjمjا، العام األوBx الطرح ف�0ة خالل الشرNات أسjم Bg املباشر غ01 واالس�ثمار املشاركة فرصة لjم ت�يح والvw السعودية األسjم

Bg مjات أسNاملدرجة ا'&ديدة الشر vwا ع;: سنوات خمس يمض لم الjإدراج Bg  م سوقjة الرئ�سية( السعودي األسSنمو-واملواز( 

 توزpع األر اح سياسة  )ب

 .الصندوق  Bg املوزعة األرfاح أس�ثمار إعادة س�تم حيث املش�0ك1ن ع;: أرfاح أية بتوز¦ع الصندوق  مدير يقوم لن

 

 األداء السابق للصندوق  )ج

 العائد الكB> : )أ

منذ  سنوات  5  سنوات  3  سنة  م2019د¶سم0Ú  31 -ال�0اكvð العائد 

  التأس�س

  %154.35  %24.50-  %9.22- %18.71  الصندوق 

 

 إجماr> العائدات السنو?ة ل�ل من العشر سنوات املاضية: )ب

   الصندوق   السنوي  العائد

  %37.18  م2009 لعام

  %1.34  م2010 لعام

  %22.20  م2011 لعام

  %53.78  م2012 لعام

  %48.55  م2013 لعام

  %24.71  م2014 لعام

  %13.65-  م 2015 لعام

  %3.69-  م 2016 لعام

 %13.57-  م 2017لعام 

 %11.52-  م2018لعام 

 %18.71  م2019لعام 

 

 السنوات ا�gمس املاضية أو منذ التأسVس أداء الصندوق باملقارنة مع املؤشر االس�kشادي عAB مدار  )ج

  2015  2016  2017  2018  2019  

 %18.71 %11.52-  %13.57-  %3.69-  %13.65-  الصندوق 
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 %1.73 %25.07- %22.28- %11.64- %29.02-  املؤشر
  

 تار?خ توزpع االر اح عAB مدار السنوات الثالث املاضية  )د

 ال ينطبق

 .الصندوق  ملدير  االلك�kو�ي املوقع خالل من املس&ثمر?ن tgميع الصندوق  تقار?ر  »افة بإتاحة الصندوق  مدير  سيقوم ) ه

 

  حقوق مالك الوحدات  )د

  العرfية باللغة الرئ�سية املعلومات وم�mص املعلومات مذكرة ع;: ا'�صول  -
ً
 .الصندوق  مدير من مجانا

 املتعلقة املعلومات وSتضمن و¿سيطة، موجزة بطرSقة الصندوق  مدير ¶عده الذي الرئ�سية املعلومات م�mص ع;: ا'�صول  -

 .الصندوق  بخصائص

) فقط الطلب مقدم باملالك املرتبطة املعلومات جميع امل�mص Fذا يظjر أن ع;:( الوحدات مالHي لW&ل م�mص ع;: ا'�صول  -

 
ً
 .الطلب عند مجانا

 مالHي إجتماعات Bg التصوSت حق – ا'�صر ال املثال سOيل ع;: – ذلك Bg بما بالوحدات املرتبطة ا'�قوق  جميع ممارسة -

 .الوحدات

 .التغي01 سرSان من أيام) 10( قبل وذلك الصندوق، ع;: األساسية التغي01ات بتفاصيل الصندوق  مدير من إشعار تلقي -

 )وجدت إن( اس�0داد رسوم بدون  أسا»P vªغي01 أي سرSان قبل) املفتوح العام الصندوق  Bg( الوحدات اس�0داد -

 ) 21( قبل مق�0حة مjمة Pغي01ات بأي الصندوق  مدير من كتا¿ي إشعار تلقي -
ً
 .التغي01 سرSان من يوما

 )وجدت إن( اس�0داد رسوم بدون  مjم Pغي01 أي سرSان قبل) املفتوح العام الصندوق  Bg( الوحدات اس�0داد -

 .التغي01 سرSان من أيام) 8( قبل العام الصندوق  Bg اإلشعار واجب Pغي01 بأي الصندوق  مدير من كتا¿ي إشعار تلقي -

 أسباب توضيح مع للصندوق  لوحدات االس�0داد أو لالش�0اك Pعليق بفرض قيامه عند الصندوق  مدير من فوري إشعار تلقي -

 .التعليق

 .للصندوق  لوحدات االس�0داد أو لالش�0اك التعليق بإnÖاء قيامه عند الصندوق  مدير من فوري إشعار تلقي -

 .ال�سع01 أو التقوSم أخطاء جميع عن الصندوق  مدير من PعوSض ع;: ا'�صول  Bg ا'�ق املتضررSن الوحدات ملالHي -

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

  الوحدات مالHي اجتماعات متطلبات جميع بتطبيق الصندوق  مدير يل�Êم أن -
ً
 .االس�ثمار صناديق الئحة من) 70( للمادة وفقا

  الوحدات مالHي إx: التقارSر تقديم متطلبات جميع بتطبيق الصندوق  مدير يل�Êم أن -
ً
 صناديق الئحة من) 71( للمادة وفقا

 .االس�ثمار

- Bg م الصناديق، دمج حالÊع الباب متطلبات جميع بتطبيق الصندوق  مدير يل�kاالس�ثمار صناديق الئحة من السا. 

 .قبله من املع1ن ا'�فظ ألم1ن عزله عند الصندوق  مدير من فوري كتا¿ي إشعار تلقي -

 من التارSخ املزمع إnÖاء21قبل مدة ال تقل عن ( الصندوق  مدير كتا¿ي من إشعار تلقي -
ً
 .العام فيه الصندوق  ) يوما

 

  مسؤوليات مالك الوحدات  )ه
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 وال�Êامات ديون  عن مسئولية أي له واليHون  منه، جزء أو الصندوق  Bg اس�ثمارته خسارة تحمل Bg الوحدات مالHي مسئولية تقتصر

  .الصندوق 

 

 ا�gاالت ال�� iستوجب إ|!اء الصندوق  ) و

ن إذا الصندوق  إnÖاء الصندوق  ملدير يجوز  -  االقتصادي ال�شغيل لت0Úير Nافية غ01 اإلدارة تحت الصندوق  أصول  قيمة أن له تب1َّ

 Fذه Bg. الصندوق  إلnÖاء Nاف سOب أnÖا الصندوق  مدير يرى  أخرى  ظروف أي أو األنظمة P Bgغي01 أي حدوث حالة Bg أو للصندوق،

  الوحدات مالHي وÒشعار املالية السوق  Fيئة بإخطار الصندوق  مدير يقوم ا'�الة،
ً
 ال بمدة وذلك الصندوق  إnÖاء Bg برغبته كتابيا

  21 عن تقل
ً
  .فيه الصندوق  إnÖاء املزمع التارSخ من يوما

- Bg اء حالةnÖا تتم الصندوق  أصول  فإن الصندوق، إnÉتم تصفيSسديد وP  امات الديونÊصوم املتعلقة واالل�m'األصول  وأما با 

 ) ثالثون ( 30 خالل املشارك1ن ع;: توز¦عjا فيتم التصفية من املتبقية
ً
 وحداnÜم تمثلjا الvw وfالsسبة التصفية بداية من يوما

 أي عمل يتم لن فانه الصندوق، تصفية بدء حالة Bg. بذلك الصندوق  مدير من تأكيد إصدار وSتم الوحدات إجماBx إx: مsسوfة

 .الصندوق  مدير بواسطة التصفية حصيلة واستالم الصندوق  أصول  Nافة تصفية يتم لم ما للمس�ثمرSن توز¦عات

  

 .الصندوق  بأصول  املتعلقة ا��اطر  لتقو?م داخلية آلية حسب دوري /ش�ل وذلك الصندوق  مخاطر  بتقو?م الصندوق  مدير  يقوم )ز

 مقابل ا�gدمات والعموالت واالiعاب  -5
 املدفوعات من أصول الصندوق  ) أ

 تدفع ملدير الصندوق نظ01 تقديمه 'mدمات إدارة 1.75رسوم إدارة ا��فظة:  -
ً
% من صاBg قيمة أصول الصندوق سنوSا

نوSة من صاBg قيمة أصول الصندوق N Bgل يوم االس�ثمار ورعايته للصندوق. وتحسب رسوم إدارة ا/�فظة كsسبة مئوSة س

 تقوSم وSتم دفعjا ملدير الصندوق Nل ثالثة اشjر كمستحقات.

 ع;: أصوله. 20,000رسوم املؤشر اإلس�kشادي:  -
ً
 يتحملjا الصندوق خصما

ً
 رSال سنوSا

 ألم1ن ا'�فظ.0.02 رسوم ا�gفظ: -
ً
 وتدفع شjرSا

ً
 % من قيمة األصول تحت ا'�فظ سنوSا

 .عن الصندوق  يتحملjا مدير الصندوق رسوم االس&شارات الشرعية:   -

 ع;: أصوله (يتحملjا الصندوق  23,000أiعاب التدقيق:  -
ً
 يتحملjا الصندوق خصما

ً
  ) رSال سعودي سنوSا

  ق)حسب األسعار املطبقة Bg حيnoا (يتحملjا الصندو رسوم تمو?الت شرعية:  -

رSال سعودي Bg الشjر وذلك Bg ا'�االت  5,000عودي عن Nل اجتماع وfحد أقÀªÁ رSال س 3,000م�افأة املدير?ن املستقل�ن:  -

  .الvw يHون فnqا أك0Ð من اجتماع Bg الشjر الواحد يتحملjا مدير الصندوق عن الصندوق 

 العمليات الvw تتعلق باس�ثمارات الصندوق وا'mاصة بإدارة محفظة أصوله تتم بالتHلفة ولذلك فإن أيمصار?ف التعامل:  -

 من أصوله.
ً
  مصارSف Pعامل يتم WP&يلjا F Bgذا اإلطار سوف يتحملjا الصندوق وSتم سدادFا خصما

 مصار?ف ال&شغيل األخرى: -

يتحمل الصندوق املصارSف العادية التالية والvw تم تكبدFا kعد بدء عمل الصندوق من أصوله، وذلك kعد ا'�صول ع;: 

 موافقات الjيئة الضرورSة:

 املدقق1ن ا'mارجي1ن للصندوق. .أPعاب ومصارSف1

.مصارSف Æشر تفاصيل أسعار الوحدات Bg ال�Óف والوسائل االلك�0ونية وأنظمة املعلومات األخرى وÒدراج وحدات الصندوق 2

 Bg أسواق األوراق املالية (إن وجدت).
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 .مصارSف املصفي Bg حالة التصفية.3

 ة وأPعاب Pس�يل االس�ثمارات واألPعاب املستحقة ألطراف خارجية مقابل.Nافة تHاليف املعامالت بما Bg ذلك األPعاب العادي4

 تقديم خدمات للصندوق.

 .املصارSف املتعلقة بsشر التقارSر السنوSة.5

  . .مصارSف اإلدارة وال�شغيل األخرى املستحقة أل�mاص آخرSن يتعاملون مع الصندوق 6

   :ضر?بة القيمة املضافة

املضافة حسب Pعليمات الالئحة التنفيذية الصادرة من الjيئة العامة للزNاة والدخل ع;: جميع س�تم تطبيق ضرSبة القيمة  -

   .الرسوم واملصارSف واالPعاب والتHاليف

 جميع الرسوم واملصارSف املذNورة F Bgذه الشروط واألحHام ال Pشمل ضرSبة القيمة املضافة مالم يتم النص ع;: خالف ذلك. -

 

 الرسوم واملصار?ف  )ب

 

  وقت دفع�ا كيفية حسا¶!ا نوع الرسوم واملصار?ف 

 الصندوق  إدارة أPعاب 1
 vóل تناسHشk أيام السنة (  ع;:تحسب

 يوم ) تخصم N Bgل يوم تقوSم. 365
أشjر كمستحقات. 3يتم دفعjا Nل 

   % تحسب nÖ Bgاية الف�0ة0.02  أPعاب أم1ن ا'�فظ  2
ً
  يتم دفعjا شjرSا

   رSال سعودي 20,000  رسوم املؤشر االس�0شادي  3
ً
  تدفع سنوSا

   رSال سعودي 23,000  أPعاب التدقيق  4
ً
  تدفع سنوSا

  تدفع رSال سعودي . 7,500  رسوم مراجعة ومتاkعة اإلفصاح  5
ً
  .سنوSا

  التعامل (الوساطة) مصارSف  6
يتم WP&يلjا بالتHلفة و أي تHاليف تتعلق 

  بتداول األسjم يتحملjا الصندوق.
  .حيnoا Bg تدفع

  
  الوحدات مال�ي عAB فرض�ا يجوز  ال�� الصفقات مقابل )ج

  

 كيفية حسا¶!ا املقابل 

رسوم االش�0اك (يتحملjا املس�ثمر  1

 عند االش�0اك أو اإلضافة).

 % من مبلغ االش�0اك.1.50

 األولى أشهر الثالث نهاية بعد تتم التي االسترداد طلبات رسوم االس�0داد  2
 .استرداد لرسوم تخضع ال االشتراك تاريخ من

رسوم االس�0داد املبكر (يتحملjا  3

 املس�ثمر)

 تاريخ من ميالدية أشهر ثالثة خالل االسترداد عند
ً  االسترداد يتم االشتراك ً  التالي التقويم لسعر وفقا  ناقصا

  استرداد رسوم % 1

 ال يوجد  رسوم نقل امللكية   4
 

  يkªم�ا مدير الصندوق  عموالت خاصةبيان أي  )د

  يوجدال 
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 سنة ملدة ر?ال 50,000 بمبلغ الوحدات حامل اش�kاك اساس عAB محسوب الصندوق  ومصار?ف لرسوم اف�kا·�� مثال يB> فيما )ه

<rاض و .  ر?ال مليون  10 الصندوق  أصول  قيمة واجماkالعام خالل خسائر  أو  م�اسب ألي الصندوق  تحقيق عدم باف� . 

  حامل الوحدات الصندوق   

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

     يخصم :

- -  رسوم االش�0اك 750 ر.س.   

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

-  أPعاب أم1ن ا'�فظ 2,000 ر.س.   - 10 ر.س.   

-  أPعاب ا/�اسب القانوÆي 23,000 ر.س.   - 115 ر.س.   

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

-  رسوم املؤشر  20,000 ر.س.   - 100 ر.س.   

 Bg حال وجودFا   مصارSف التعامل 

-   اجماBx الرسوم واملصارSف nÖاية السنة  227,500 ر.س.   - 1,888 ر.س.   

  48,113 ر.س.  9,772,500 ر.س.   صاBg قيمة األصول nÖاية السنة 

 

6- k� التقو?م وال&سع
 ال�� يملك�ا الصندوق تقو?م األصول  ) أ

األوراق املالية املدرجة أو املتداولة Bg السوق املالية: يتم تقوSمjا kسعر آخر صفقة تمت Bg ذلك السوق. وBg حال Nانت تلك األوراق  -

 آلخر سعر قبل التعليق، إال إذا Nان Fناك دليل 
ً
قاطع ع;: أن قيمة Fذه األوراق املالية قد املالية معلقة، فس�تم تقوSمjا وفقا

  .انخفضت عن السعر املعلق

أي اس�ثمار آخر: القيمة العادلة الvw يحددFا مدير الصندوق بناًء ع;: الطرق والقواعد الvw يوافق علnqا أم1ن ا'�فظ و¿عد التحقق  -

 مnoا من قبل ا/�اسب القانوÆي للصندوق.

 عدد نقاط التقو?م )ب

 "التقوSم أيام" يومي kشHل األصول  قيمة صاBg وحساب الصندوق  وحدات تقوSم يتم 

 

 ال&سع�k أو  التقو?م => ا�gطأ حالة => س&تخذ ال�� االجراءات )ج

Bg حال تقوSم أصل من أصول الصندوق kشHل خاطئ أو حساب سعر الوحدة kشHل خاطئ, فإن مدير الصندوق يوثق ا'mطأ kشHل  -

 عن 
ً
٪ أو أك0Ð من سعر الوحدة، وSتم اإلفصاح عن ذلك 0.5ا'mطأ Bg التقوSم أو ال�سع01 الذي ¶شHل ما ÆسOته مباشر وSبلغ الjيئة فورا

 Bg موقع مدير الصندوق اإللك�0وÆي واملوقع اإللك�0وÆي للسوق وBg تقارSر الصندوق 
ً
  .فورا

الوحدات السابق1ن) عن جميع أخطاء التقوSم سيقوم مدير الصندوق بتعوSض جميع مالHي الوحدات املتضررSن (بما Bg ذلك مالHي  -

 أو ال�سع01 دون تأخ01.

 الوحدة سعر  اح&ساب طر?قة تفاصيل )د

 للمعاي01 ا/�اسOية املقبولة واملتعارف علnqا، باستخدام املعادلة -
َ
  :يتم تقوSم قيمة صاBg األصول للوحدة بواسطة اإلداري وفقا
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 الدخل املستحق للص -
َ
 ع;: إجماBx عدد وحدات إجماBx قيمة األصول متضمنة

َ
 منه إجماBx االل�Êامات مقسوما

َ
ندوق مخصوما

الصندوق القائمة Bg وقت التقوSم. يتم التعب01 عن قيمة صاBg أصول الصندوق وكذلك قيمة وحداته kعملة الرSال السعودي، وأي 

 لصرف السائد Bg وقت التحوSل.عناصر أخرى مع0Ú عnoا kعمالت أخرى غ01 الرSال السعودي يتم تحوSلjا ع;: أساس سعر ا

 

 الوحدة سعر  �شر  ووقت م�ان )ه

  للمس�ثمرSن متاحة الصندوق  وحدة قيمة صاBg تHون 
ً
" اإلعالن أيام" Bg االلك�0وÆي الsشر ع0Ú أو الصندوق  مدير مHاتب خالل من مجانا

Btل من)  واألر¿عاء اإلثن1ن(  التعامل ليوم التالية العمل أيام وN ع;: أسبوع BÂتداول  موق :www.tadawul.com.sa  ي واملوقعÆااللك�0و 

  .www.falcom.com.sa:  الصندوق  ملدير

 التعامل  -7
 تفاصيل الطرح األوr>  ) أ

  م21/06/2008 تارSخ بدء الطرح :

   .م02/07/2008تارSخ nÖاية الطرح : 

 :Bxال 1,000السعر األوSسعودي ر  

 وSتم. املالية السوق  Fيئة موافقة ع;: ا'�صول  kعد إضاBg، شjر ملدة الصندوق  لوحدات األوBx الطرح ف�0ة تمديد Bg ا'�ق الصندوق  ملدير

 .ا'&ديد اإلغالق بتارSخ الطرح ف�0ة تمديد قبل مشارNاnÜم قبول  تم الذين املشارك1ن إبالغ
 

 التار?خ ا��دد واملواعيد ال�!ائية لتقديم طلبات االش�kاك واالس�kداد )ب

N Bgل يوم عمل Bg موعد أقصاه nÖاية يوم العمل الذي ¶سبق مباشرة يوم التعامل. وSتم االش�0اك kسعر  و االس�0داد يمكن االش�0اك

التقوSم ا/�سوب Bg يوم االثن1ن وSوم األر¿عاء من Nل أسبوع " أيام التعامل ". Bg حالة استالم طلب االش�0اك أو مبلغ االش�0اك kعد 

 ر مدير الصندوق غ01 ذلك)ع;: أساس يوم التعامل التاBx.التارSخ ا/�دد, تتم اجراءاته (مالم يقر 

  إجراءات االش�kاك واالس�kداد  )ج

  إجراءات االش�kاك => الوحدات:

ع;: املشارك1ن الراغب1ن Bg شراء وحدات Bg الصندوق  Pعبئة طلب االش�0اك وتوقيعه وPسليمه ألي من فروع فالكم، أو Pعبئة طلب  -

Bg ا'�ساب  مبلغ االش�0اك يداعوÒحHام الصندوق عن طرSق نظام فالكم ل�mدمات االلك�0ونية االش�0اك واملوافقة ع;: شروط وأ

  .ا/mصص لذلك

Bg حالة ا'�واالت املصرفية فان قبول االش�0اك وfدء االس�ثمار Bg الصندوق سوف يتم تنفيذه فقط عند استالم إشعار ب�سوSة  -

 .Bxم التاSسعر التقوk املقاصة أو ا'�والة 

-  Bg 
ً
حالة الدفع kعملة أخرى خالف عملة الصندوق (الرSال السعودي)، فان قيمة االش�0اك يتم تحوSلjا اx: عملة الصندوق وفقا

 ع;: أساس قيمة الوحدة Bg يوم 
ً
ألسعار الصرف السائدة و السارSة Bg وقت التحوSل ومن ثمَّ فان االش�0اك سوف يHون نافذا

Bxالتعامل التا. 

  

   :دإجراءات االس�kدا

يقوم املشارك بتعبئة نموذج طلب االس�0داد وتوقيعه وPسليمه ملدير الصندوق من خالل مHاتبه N Bgل يوم عمل. ، أو Pعبئة طلب 

االس�0داد وPسليمه عن طرSق نظام فالكم ل�mدمات االلك�0ونية، وتتم معا'&ة طلبات االس�0داد Bg يوم التعامل التاBx الستالم طلبات 

 االس�0داد.
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يجوز ملدير الصندوق، وفق تقديره القائم ع;: مص��ة الصندوق Pعديل ا'�د األدÆى  وجد حد أدÆى لالش�0اك أو االس�0داد وال ي

  .للمشاركة أو ا'�د األدÆى للرصيد، بموافقة Fيئة السوق املالية

 

 tuل مال�ي الوحدات  )د

  الW&ل Fذ و¦عد السعودية، العرfية اململكة Bg وSحفظه الوحدات ملالHي ã&ل باعداد الصندوق  مدير يقوم
ً
  دليال

ً
 ملكية ع;: قاطعا

 مراسلة طرSق عن الطلب عند مجانا للوحدات مالك Nل إx: الوحدات مالHي لW&ل م�mصا الصندوق  مدير و�Sيح. فيه املثOتة الوحدات

 .الصندوق  مدير مHاتب أحد طرSق عند أو مباشرة الصندوق  مدير

 Bg أو ¶عادله ما أو نقدي شHل ع;: الصندوق  لوحدات العام األوBx الطرح ف�0ة خالل استالمjا تم الvw االش�0اNات بحصيلة االحتفاظ تم )ه

 مماثلة رقابية لjيئة أو النقد مؤسسة لتنظيم خاضع طرف مع وامل0Úمة النقد سوق  صفقات مثل ا'mطورة منخفضة اس�ثمارات

 األوBx الطرح ف�0ة انnÉاء ح1ن إx: اإلسالمية الشر¦عة مع ومتوافقة اململكة خارج للمؤسسة

 

   لطرح ومدى تأث�k عدم الوصول اAr _ذا ا�gدا�gد األد�ى ل ) و

مليون رSال سعودي. وBg حال عدم جمع ا'�د األدÆى خالل مدة الطرح  5ا'�ّد األدÆى ("ا'�د األدÆى") املطلوب لبدء عمل الصندوق  Fو

 كحد أقÀªÁ واإلفصاح عن ذلك Bg املوقع  21وافقة الjيئة تمديد مدة الطرح األوBx األوBx ملدير الصندوق و¿عد ا'�صول ع;: م
ً
يوما

االلك�0وÆي ملدير الصندوق وÒن لم يتم جمع ا'�د األدÆى خالل مدة الطرح األوBx سوف يقوم مدير الصندوق بإعادة مبالغ االش�0اك وأي 

   عوائد ناتجة عن اس�ثمارFا اx: مالHي الوحدات دون أي حسم

 وقد قام مدير الصندوق باس�يفاء Fذا املتطلب Bg ف�0ة الطرح األوBx للصندوق .

مالي�ن ر?ال سعودي أو ما �عادل�ا كحد أد�ى لصا=> قيمة أصول  10اإلجراءات الت��يحية الالزمة لضمان اس&يفاء متطلب  )ح

 الصندوق 

 الالزم املتطلب يخص فيما املالية السوق  Fيئة عن الصادرة اميموالتع االس�ثمار صناديق الئحة Bg الواردة األحHام الصندوق  مدير ي�بع

  ).ينطبق حيثما( الصندوق  عمل لبدء

 ا�gاالت ال�� يؤجل مع�ا التعامل => الوحدات أو �علق واإلجراءات املتبعة => تلك ا�gالة  ) ط

 : التالية ا'�االت Bg الصندوق  وحدات Bg التعامل تأجيل أو Pعليق Bg ا'�ق الصندوق  ملدير

  إذا طلبت الjيئة ذلك. - 4

 إذا رآي مدير الصندوق أن التعليق يحقق مصا'à مالHي الوحدات. - 5

ق إذا - 6
ّ
,  العام الصندوق  يملكjا الvw األخرى  األصول  أو املالية األوراق Bg التعامل فnqا يتم الvw الرئ�سية السوق  Bg التعامل عل

 أصول  قيمة لصاBg جوFرSة أnÖا معقول  kشHل الصندوق  مدير يرى  الvw الصندوق  أصول  إx: بالsسبة إما و عام kشHل إما

  . العام الصندوق 

طلبات االس�0داد أو االش�0اك الvw يتم تقديمjا Bg تارSخ التعليق أو kعده، سوف يتم تنفيذFا Bg  إنBg حالة Pعليق تقوSم الصندوق، ف

ات االس�0داد Bg غضون يومي عمل من تارSخ التقوSم. وا'�د األدÆى التاBx عندما يتم إnÖاء Pعليق التقوSم. يتم تنفيذ طلب تعاملتارSخ ال

 سعودي لHافة املشارك1ن.رSال  5,000للمبلغ املسموح باس�0داده Fو 

 تيار طلبات االس�kداد ال�� ستؤجلاإلجراءات ال�� يجري بمقتاضا_ا اخ ) ي

أصول الصندوق Bg أي يوم Pعامل. Bg حالة أن تقوSم % من صاBg قيمة 10فالكم ل�ست ملزمة ب�نفيذ طلبات االس�0داد ألك0Ð من 

الصندوق قد تم Pعليقه، فإن طلب اس�0داد وحدات الصندوق الذي يتم تقديمه Bg تارSخ التعليق أو kعده يتم تنفيذه Bg تارSخ التعامل 

بقية و«&م االس�0داد حيث يقوم مدير التاBx عندما يتم إnÖاء Pعليق التقوSم. يتم اختيار طلبات االس�0داد الvw تؤجل بناء ع;: األس
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  وذلك Bg حدود 
ً
% من صاBg قيمة أصول الصندوق. أما طلبات االس�0داد املتبقية 10الصندوق ب�نفيذ طلبات االس�0داد املستلمة أوال

.Bxيوم التعامل التا :xا اjفيتم تأجيل 

 خصائص الوحدات  -8
 لjا ول�س وا'�قوق، واملمÊ1ات القيمة نفس ولjا النوع نفس من وجميعjا الصندوق  وحدات من محدود غ01 عدد إصدار الصندوق  ملدير يجوز 

 .الصندوق  واس�ثمارات أصول  Bg م�ساوSة ÆسOية قيمة ذات مجزأة غ01 قياسية حصة وحدة Nل وتمثل. تصوSت حقوق 

 ا��اسبة وتقديم التقار?ر -9
 التقار?ر املالية  ) أ

  35 خالل سنة نصف Nل األولية املالية التقارSر بإعداد فالكم تقوم
ً
 للصندوق  ا'mارBâ املراجع بواسطة فحصjا تم الvw الف�0ة nÖاية من يوما

. الف�0ة خالل الصندوق  أÆشطة kشأن أخرى  معلومات وأي الصندوق  مدير عن ومعلومات األولية املالية القوائم ع;: التقارSر Fذه تحتوي  و

  إعدادFا يتم الvw املالية البيانات ¶شمل مدقق سنوي  تقرSر وكذلك
ً
 السعودية العرfية اململكة Bg املطبقة واألنظمة املالية للقوان1ن وفقا

  70 خالل
ً
  للصندوق  املالية السنة nÖاية kعد يوما

ً
 الصندوق  مدير عن معلومات إx: باالضافة وأدائه للصندوق  املاBx املركز تفاصيل متضمنا

  . للصندوق  ا'mارBâ املراجع بواسطة واعتمادFا السنوSة املالية البيانات تدقيق يتم كما.يةاملال السنة nÖاية Bg كما ا'�فظ وأم1ن

 أماكن ووسائل اتاحة التقار?ر املالية  )ب

 الصندوق  ملدير االلك�0وÆي املوقع Æ BgشرFا يتم سوف كما الصندوق، مدير مHاتب خالل من الطلب عند التقارSر Fذه Pسليم يتم

 لتقوSم Pعليق أي عن اإلعالن أو الوحدات أسعار ذلك Bg بما ÆشرFا يتطلب أخرى  مالية معلومات أي. االلك�0وÆي السوق  وموقع

 مHاتب خالل من للمس�ثمرSن متاحة وتHون  االلك�0وÆي السوق  موقع أو الصندوق  ملدير االلك�0وÆي املوقع Æ BgشرFا يتم سوف الوحدات

  .رسوم أي دون  الصندوق  مدير

 وعند. الوحدات حام;ã B&ل Bg املW&لة عناوnoSم حسب للمس�ثمرSن بإرسالjا الصندوق  مدير يقوم للمس�ثمرSن إخطارات أي

  أو الضرورة
ً
  .اليومية ال�Óف Æ BgشرFا يتم سوف األنظمة ملقتضيات وفقا

كما يقر مدير الصندوق بتوفر القوائم املالية للسنة املالية األوx:  م31/12/2008تHون nÖاية السنة املالية األوx: للصندوق Bg  )ج

 للصندوق وNل سنة مالية kعد ذلك 

  للصندوق  املراجعة السنوSة املالية القوائم تقديم يتم )د
ً
 .الطلب عند مجانا

 مجلس إدارة الصندوق  -10
 أعضاء مجلس إدارة الصندوق  ) أ

  يتHون مجلس إدارة الصندوق من:

 معاذ بن قاسم ا�gصاونة (رئVس ا�tلس) ) األستاذ /1

  مستقل) غ�k  ) األستاذ/ سليمان أحمد أبو تايه (عضو 2

  مستقل). غ�k  (عضو  العم�k  ناصر  بن صاºg) األستاذ/ 3

  ).مستقل(عضو  النجيدي حمد بن عبدالكر?م /الدكتور ) 4

  ) األستاذ/ محمد بن مسفر املال�ي (عضو مستقل).5

 

 الصندوق  مؤ_الت أعضاء مجلس إدارة )ب

  :)ا�tلس رئVس( ا�gصاونة قاسم بن معاذ/  األستاذ �
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األستاذ/ معاذ ا'mصاونة Fو املدير العام لشركة فالكم ل�mدمات املالية. لديه خ0Úة أك0Ð من عشر سنوات Bg مجال االس�شارات املالية 

 إx: قطاع التجزئة. قبل أن توx: عمل خاللjا Bg عدد من القطاعات من أبرزFا: البنوك والصناعة والعقار  واإلس�ثمار
ً
وال�Óة إضافة

مjام املدير العام عمل كرئ�س مجموعة االس�ثمار املصرk Bgشركة فالكم ل�mدمات املالية، كما عمل كمس�شار لإلدارة العليا وألعضاء 

kعد  2008مل Bg شركة فالكم سنة مجلس اإلدارة Bg العديد من الشرNات Bg اململكة العرfية السعودية. انضم األستاذ/ معاذ لفرSق الع

أن Nان ¶عمل كمس�شار لدى ديلوSت كندا، حيث أتيحت له فرصة التعامل مع عدد من الشرNات القيادية من خالل تقديم ا'mدمات 

لعلوم االس�شارSة Bg إدارة ا/mاطر وحوكمة الشرNات وخدمات االس�شارات املالية. كما أنه حاصل ع;: درجة البHالورSوس N Bgل من ا

املالية واملصرفية وكذلك Bg نظم املعلومات من جامعة سانت ماري بكندا، باإلضافة إx: درجة املاج�ستBg 01 إدارة األعمال من جامعة 

  دلjاو»vª بكندا.

  ) :مستقلغ�k  عضو ( تايه أبو  أحمد سليمان /األستاذ �

األمرSكية CPA  Bg، وحاصل ع;: شjادة 1998االردنية Bg عام  األستاذ سليمان أبو تايه حاصل ع;: بHالورSوس Bg ا/�اسبة من ا'&امعة

 Bg مجال ا/�اسبة واملراجعة. ¶عمل مدير املالية وا'mزSنة لدى املؤسسة االسالمية لتأم1ن  15. لديه خ0Úه أك0Ð من 2004عام 
ً
عاما

شار لدى الjيئة السعودية للمحاسب1ن ، مس�2012االس�ثمارات وائتمان الصادرات، و عضو مجموعة البنك االسالمي للتنمية منذ 

املالية كما عمل كمدير للمجموعة املالية لشركة فالكم ل�mدمات  2012منذ  IFRSالقانوني1ن ملشروع التحول اx: معاي01 ا/�اسبة الدولية 

  .2015 – 2012، وعضو '&نة مراجعة لدى شركة فيبHو للف�0ة 2012 – 2006للف�0ة 

  ):مستقلغ�k  (عضو  العم�k صاºg بن ناصر  /األستاذ �

م باالضافة إx: شjادة 2010حاصل ع;: شjادة املاجستBg  01 ادارة التغي01 من جامعة سوانزي برSطانيا عام   صا'à العم01األستاذ 

Bg وسSالورHدا الواليات املتحدة عام  البSادة الزمالة 1981إدارة األعمال من جامعة جنوب فلورjم. كما أن لديه ش vóكية بالتأم1ن الطSاألمر

)HIA) ية املدارة�Óالرعاية ال Bg ادة التخصصjش :xباالضافة إ Býي للتأم1ن الصHSمن االتحاد األمر (MHP ي للتأم1نHSمن االتحاد األمر (

كما  ،عاما 38تزSد عن  صا'à خ0Úات واسعة  /لندن. يمتلك األستاذ ،الصBý و شjادة Bg التأم1ن العام من املعjد امللHي ال0ÚيطاÆي للتأم1ن

 أنه حاليا عضو مجلس إدارة شركة النايفات للتموSل.

  )مستقل(عضو  النجيدي حمد بن عبدالكر?م /الدكتور  �

وشjادة الدكتوراه Bg  2011 -ع;: شjادة  املاجستBg  01 إدارة األعمال التنفيذية  من جامعة امللك فjد للب�0ول واملعادن  عام  حاصل

 عضو  32خ0Ú تزSد عن  لدية .2003 –والية أوكالFوما س�يلووتر ، الواليات املتحدة األمرSكية عام  اللغوSات من جامعة
ً
 كما انه حاليا

ً
عاما

 مجلس إدارة  والرئ�س التنفيذي لشركة مjارة للموارد الOشرSة.

 ستاذ/ محمد بن مسفر املال�ي (عضو مستقل)األ  �

 من، حاصل ع;: شjادة مسؤول االمتثال املعتمد 2013 –اجستBg 01 إدارة األعمال من جامعة الفيصل عام امل  شjادة ع;: حاصل

  27 عن تزSد خ0Úه لديه .2008 – عاماألNاديمية األمرSكية لإلدارة املالية 
ً
اإلشراف ع;: و   والبنوك املالية االسواق Bg املاBx القطاع Bg عاما

 نائب مدير  التموSل Bg الjيئة العامة للمsشآت الصغ01ة واملتوسطة عضو  مجلس ادارة بنك  ،األعمال والرقابة التنظيمية
ً
كما أنه حاليا

عضو مجلس اإلدارة / ال�&ان التنفيذية والتدقيق Bg شركة  ،عضو مجلس اإلدارة Bg فيsتك السعودية ،التصدير واالست01اد السعودي

رئ�س '&نة االئتمان Bg مبادرة اإلقراض غ01 املباشر  Bg مبادرة تحفÊ1  القطاع  ،العامةصندوق اإلس�ثمارات ل التاkعةصندوق الصناديق 

m'اص ،صااm'القطاع ا Ê1مبادرة تحف Bg الشركة السعودية لألس�ثمار ا'&ريء Bg عضو مجلس اإلدارة و'&نة  ،عضو مجلس اإلدارة

 ،0Úنامج ضمان االئتمانل التاkععضو مجلس اإلدارة Bg برنامج كفالة  ،مبادرة تحفÊ1 القطاع ا'mاص Bgاالئتمان ب0Úنامج دعم االستدامة 

  عضو '&نة املراجعة Bg شركة بحر العرب ألنظمة املعلومات. ،عضو مجلس اإلدارة  Bg شركة االÆسون للتجارة

 

 أدوار ومسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق  )ج
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  ل ال ا'�صر، اآلPي :Pشمل مسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق، ع;: سOيل املثا

  الصندوق  يHون  الvw ا'&وFرSة والتقارSر والقرارات العقود جميع ع;: املوافقة .1
َ
 . فnqا طرفا

 اعتماد سياسة مكتوfة فيما يتعلق بحقوق التصوSت املتعلقة بأصول الصندوق. .2

، ذلك Nان ومÀw ، اإلشراف .3
ً
  الصندوق  مدير عنه يفàÓ مصا'à تضارب أي ع;: املصادقة مناسبا

ً
 .االس�ثمار صناديق لالئحة وفقا

  مرت1ن االجتماع .4
ً
 عن التبليغ ومسؤول الصندوق  مدير لدى) واالل�Êام املطابقة '&نة( واالل�Êام املطابقة مسؤول مع األقل ع;: سنوSا

 .املتبعة واألنظمة اللوائح بجميع الصندوق  مدير ال�Êام من للتأكد لديه، اإلرFاب وتموSل األموال غسل

 .Pعي�نه حالة Bg املصّفي يرفعjا توصية أي إقرار .5

 .  االس�ثمار صناديق بالئحة الصندوق ومذكرة املعلومات وأي مس�ند آخر  وأحHام شروط وÒل�Êام إكتمال من التأكد .6

  الوحدات مالHي مص��ة يحقق بما بمسئولياته الصندوق  مدير قيام من التأكد .7
ً
 الئحة وأحHام الصندوق، وأحHام لشروط وفقا

 .االس�ثمار صناديق

 . فيه الوحدات ومالHي االس�ثمار صندوق  وملص��ة بأمانة العمل .8

 تدوSن محاضر االجتماعات الvw تب1ن جميع وقاÿع االجتماعات والقرارات الvw اتخذFا ا/&لس  .9

 

 م�افآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق  )د

 الشjر Bg سعودي  رSال 5,000 أقÀªÁ بحٍد  اجتماع، Nل عن سعودي رSال 3,000 بواقع املستقل1ن للمديرSن اإلدارة مجلس مHافأة تدفع

Bg عقاد حالةÆ0 إÐواحد اجتماع من أك Bg رjالش . 

 تضارب املصاºg  )ه

 إدارة مجلس يتخذه قرار أي ع;: التصوSت حال Bg مصا'P àعارض أي وجود عن الصندوق  إدارة /&لس االفصاح عضو أي ع;: يتع1ن

  .فيه مباشرة غ01 أو مباشرة خاصة مص��ة االدارة مجلس لعضو يHون  قد الصندوق 

  

 جميع مجالس إدارة الصناديق ال�� �شارك ف0!ا عضو مجلس الصندوق ذي العالقة  ) و

  :التالية العامة الصناديق إدارات مجالس Bg املناصب نفس الصندوق  إدارة مجلس أعضاء ¶شغل

  .السعودية لألسjم فالكم صندوق 

  .السعودي بالرSال للمرابحة فالكم صندوق 

  .السعودية لألسjم املتداول  فالكم صندوق 

   .الب�0وكيماوSات لقطاع املتداول  فالكم صندوق 

  

 :التالية الصناديق ا'mاصة إدارات مجالس Bg املناصب نفس الصندوق  إدارة مجلس أعضاء ¶شغل

 صندوق فالكم للتموSل باملرابحة.     

 صندوق فالكم عرعر Fيلز.     

  
 tgنة الرقابة الشرعية  -11

 أعضاء tgنة الرقابة الشرعية ومؤ_ال±!م ) أ

  املس�شار الشرBC للصندوق Fم أعضاء الjيئة الشرعية لشركة فالكم ل�mدمات املالية والvw تتHون من السادة العلماء:

� <rاملنيع سليمان بن هللا عبد/الشيخ معا:  
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باململكة العرfية السعودية منذ إÆشاnñا، ومس�شار بالديوان امللHي، وعضو مجلس الشورى الشيخ /عبدهللا املنيع Fو عضو Fيئة كبار العلماء 

وقاٍض سابق بمحكمة التميÊ1 بمكة املكرمة. الشيخ املنيع Fو نائب رئ�س ا/&لس الشرBC لjيئة ا/�اسبة واملراجعة للمؤسسات املالية 

  ية وا'mليجية، له العديد من املؤلفات Bg الص01فة اإلسالمية.اإلسالمية، ورئ�س وعضو عدة '&ان شرعية Bg البنوك السعود

  : القري  عB> بن محمد/الدكتور  �

الدكتور محمد القري حاصــل ع;: درجvw املاجســت01 والدكتوراة Bg االقتصــاد من جامعة Nاليفورنيا. وFو أســتاذ االقتصــاد اإلســالمي Bg جامعة 

لرابطة العالم اإلسالمي. الدكتور القري عضو Bg العديد من الjيئات الشرعية للمصرفيات  امللك عبدالعزSز بجدة، وخب01 مجمع الفقه التاkع

  اإلسالمية Bg كث01 من البنوك حول العالم.

 :النفVسة عبدالعز?ز  بن عبدالرحمن /الشيخ �

 جامعة Bg متعاون  محاضــر مية،اإلســال  املالية واملعامالت الشــرعية، الرقابة مجال Bg ســنوات عشــر من أك0Ð خ0Úة إســالمي، اقتصــاد ماجســت01

 ســــابك لكر»ــــvª بحوث تحكيم Bg شــــارك الســــعودية، العرfية باململكة الشــــرعية الjيئات من عدد Bg عضــــو اإلســــالمية، ســــعود بن محمد اإلمام

 االسـ�ثمارSة الصـناديق كتاب: ومnoا وfحوث مشـارNات له .بجدة عبدالعزSز امللك بجامعة اإلسـالمي االقتصـاد ومجلة املالية األسـواق لدراسـات

 ).النظامية واألحHام الشرعية الضوابط(
 

 أدوار ومسؤوليات tgنة الرقابة الشرعية  )ب

  .الشرعية للمعاي01 مطابقnÉا من للتأكد الصندوق  ووثائق االس�ثمارSة الصندوق  وسياسات أFداف ومراجعة دراسة . 1

  .الصندوق  مدير قبل من طل�nا حال Bg الشرعية باملطابقة تتعلق الvw املواضيع بخصوص الصندوق  ملدير املشورة تقديم . 2

 أو األوBx الســـــــوق  Bg أخرى  اســـــــ�ثمارات أي أو والشـــــــرNات املالية األوراق النتقاء الالزمة الشـــــــرعية املعاي01 تحديد Bg املشـــــــورة إعطاء . 3

  .الصندوق  فnqا ¶س�ثمر أن املتوقع من الvw الثانوي  السوق 

  .الشرعية املعاي01 مع الصندوق  اس�ثمارات مطابقة ملدى الدورSة املراقبة . 4

  .للصندوق  السنوي  املراجع التقرSر مع لتضميnoا الشرعية املعاي01 مع الصندوق  أعمال مطابقة مدى حول  الشرBC الرأي إبداء . 5

ثمارات الصندوق يل�Êم مدير الصندوق باملعاي01 والتوصيات الvw تصدر من '&نة الرقابة الشرعية وSضمن مراعاة تطبيقjا N Bgافة اس�

  Bg جميع األوقات.

  

  م�افآت أعضاء tgنة الرقابة الشرعية  )ج

  يتحملjا مدير الصندوق عن الصندوق 
  

املعاي�k املطبقة لتحديد شرعية األصول املعدة لالس&ثمار واملراجعة الدور?ة لتلك األصول واإلجراءات املتبعة => حال عدم  )د

افق مع املعاي�k الشرعية  التو

  :الشرNات أسjم النتقاء لفالكم الشرعية الjيئة من املعتمدة الشرعية الضوابط ي;B فيما

  :الشركة أغراض �

    :التالية األÆشطة من أك0Ð أو واحد Bg الضالعة الشرNات أسjم Bg التعامل يجوز  ال

  .ا/�رمة التقليدية املصارف أÆشطة ذلك Bg بما الشرعية غ01 املالية األدوات أو الفائدة kسعر التعامل -

 غ01 وال��وم و'�ومjا وا'mنازSر وا/mدرات وا'mمور  حكمه Bg وما Nالدخان ا/�رمة السلع وPسوSق وتوز¦ع إنتاج -

  املذNاة
ً
 .ا/�رم الsشاط ذات واملطاعم والفنادق واملنتجعات القمار وصناعة شرعا
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 .لإلباحية تدعو الvw واملطبوعات الوسائل وÆشر إنتاج -

    .التقليدية املمتازة واألسjم املناقلة وعقود وا'mيارات املستقبليات أدوات تتضمن الvw املشتقات -

  .للعمالت املستقبليات عقود Bg التعامل �

   :التالية بالقطاعات عالقة ذات دخلjا مصادر تHون  شرNات من املصدرة املالية األوراق �

  .الفائدة بأسعار العالقة ذات األÆشطة أو التأم1ن وشرNات التقليدية البنوك -

     .الكحول  منتجات وتوز¦ع إنتاج -

   .األس��ة وتوز¦ع إنتاج -

  .املقامرة -

         .شرعية غ01 عالقة ذات أÆشطة أي أو ا'Ê�mير '�وم وتوز¦ع إنتاج -

  .شرعية غ01 خدمات تقدم الvw واملنتجعات الفنادق -

 .  ذلك وأمثال وا/mدرات ا'mمور  وتوز¦ع إنتاج -

  

باملراجعة الدورSة وBg حال عدم توافق أحد أصـــول الصـــندوق مع املعاي01 الشـــرعية , فإن مدير الصـــندوق ســـيقوم ب�ســـ�يل تقوم ال�&نة 

  Fذا األصل مع مراعاة عدم اإلضرار بمالHي الوحدات جراء Pس�يل األصل.
  

  مدير الصندوق  -12
  مدير الصندوق  ) أ

  املالية ل�mدمات فالكم شركة

  رقم ال�kخيص الصادر عن _يئة السوق املالية  )ب

للقيام بخدمات التعامل بصــــفة أصــــيل ووكيل والتعjد  06020-37مرخصــــة من قبل Fيئة الســــوق املالية بموجب ترخيص رقم الشــــركة 

  ية.بالتغطية، و إدارة الصناديق االس�ثمارSة وا/�افظ ا'mاصة، وال�0ت�ب، وتقديم املشورة وا'�فظ Bg األوراق املال

  العنوان امل½tل وعنوان العمل ملدير الصندوق  )ج

   شركة فالكم ل�mدمات املالية

  طرSق العليا العام  

  11421الرSاض  884ص. ب. 

  F8004298888اتف 

  + 966) 11( 4617268فاكس 

  تار?خ ال�kخيص الصادر عن _يئة السوق املالية  )د

  مF27/05/2006ـ املوافق 29/04/1427تارSخ ال�0خيص 

  رأس املال املدفوع ملدير الصندوق  )ه

 رSال سعودي 250,000,000
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  م��ص املعلومات املالية ملدير الصندوق  ) و

  
  

  أعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق  )ز

- ) ºgس عبدا��سن بن محمد الصاVوعضو مستقل مجلس اإلدارة رئ ( 

 Bg األعمال ا'�رة واالس�ثمار واالس�شارات واإلدارة وذلك من خالل عمله تزSد عن يتمتع األستاذ/ عبدا/�سن الصا'à، بخ0Úة 
ً
أر¿عون عاما

م. كما أن 1967لدى بنك سامبا وسيvw بنك. حصل ع;: بHالورSوس اآلداب Bg إدارة األعمال واالقتصاد من جامعة وSت01 بوالية Nالفورنيا عام 

 يد من الشرNات كما Fو ُمو½à أدناه: األستاذ/ عبدا/�سن الصا'à، ¶شغل عدة مناصب Bg العد

 شركة مالذ للتأم1ن.ل ورئ�س '&نة املراجعة وعضو Bg '&نة ال�0شيحات واملHافآت عضو مجلس اإلدارة -

 رئ�س مجلس اإلدارة واملالك لشركة مصادر القابضة. -

  

 عبدا��سن بن عبدالرحمن السو?لم (نائب رئVس مجلس اإلدارة)  -

 Bg القط
ً
اع املاBx واملصرBg، ومس�شار ماBx واداري مرخص من قبل وزارة يتمتع األستاذ/ عبدا/�سن السوSلم، بخ0Úة تزSد عن عشرSن عاما

م كما أن األستاذ/ عبدا/�سن السوSلم، ¶شغل اآلن 1992التجارة حاصل ع;: البHالورSوس Bg العلوم اإلدارSة من جامعة امللك سعود عام 

 يد من مجالس ادارات الشرNات كما Fو مو½à أدناه:منصب الرئ�س التنفيذي والعضو املنتدب لشركة النايفات للتموSل، وFو عضو Bg العد

 شركة فالكم القابضة -

  شركة النايفات للتموSل -

 شركة ا/mازن وا'mدمات املساندة -



34  م17/11/2020 :النشرة تاريخ تحديث

- Gulf Integrated Industries Co.  

  

 

 قاسم ا�gصاونة (العضو املنتدب والرئVس التنفيذي):األستاذ / معاذ بن  -

األســــــتاذ/ معاذ ا'mصــــــاونة Fو املدير العام لشــــــركة فالكم ل�mدمات املالية. لديه خ0Úة أك0Ð من عشــــــر ســــــنوات Bg مجال االســــــ�شــــــارات املالية 

ــناعة والعقار والÓــــــ�ة   إx: قطاع التجزئة. قبل أن توx: مjام واإلســــــ�ثمار عمل خاللjا Bg عدد من القطاعات من أبرزFا: البنوك والصــــ
ً
ــــافة إضــ

ــاء مجلس  ـــ�شـــــار لإلدارة العليا وألعضـــ ـــ�ثمار املصـــــرk Bgشـــــركة فالكم ل�mدمات املالية، كما عمل كمســ املدير العام عمل كرئ�س مجموعة االســ

kعد أن Nان ¶عمل  2008ركة فالكم سنة اإلدارة Bg العديد من الشرNات Bg اململكة العرfية السعودية. انضم األستاذ/ معاذ لفرSق العمل Bg ش

كمســ�شــار لدى ديلوSت كندا، حيث أتيحت له فرصــة التعامل مع عدد من الشــرNات القيادية من خالل تقديم ا'mدمات االســ�شــارSة Bg إدارة 

ملالية واملصـــرفية وكذلك ا/mاطر وحوكمة الشـــرNات وخدمات االســـ�شـــارات املالية. كما أنه حاصـــل ع;: درجة البHالورSوس N Bgل من العلوم ا

 Bg نظم املعلومات من جامعة سانت ماري بكندا، باإلضافة إx: درجة املاج�ستBg 01 إدارة األعمال من جامعة دلjاو»vª بكندا.

 

 ف�د إبرا_يم املفرج (عضو مجلس اإلدارة) -

زSز عام يتمتع األستاذ/ فjد املفرج، بخ0Úة طوSلة Bg مجال الرقابة النقدية. حاصل ع;: البHالورSوس Bg العلوم اإلدارSة من جامعة امللك عبدالع

ت الدولية م. باإلضافة إx:  العديد من الدورات Bg مجال إدارة البنوك والرقابة املصرفية والتحليل املاBx و التدرSب لدى العديد من ا'&jا1986

  مثل صندوق النقد الدوBx وغF01ا كما أن األستاذ/ فjد املفرج ، ¶شغل عدة مناصب Bg العديد من الشرNات كما Fو ُمو½à أدناه: 

 مجموعة سامبا املالية –عضو مجلس إدارة ورئ�س '&نة املراجعة  -

 الشركة السعودية للطباعة والتغليف. –عضو مجلس إدارة وعضو '&نة املراجعة  -

 

 حمد ابرا_يم أبو جبل (عضو مجلس اإلدارة)م -

 Bg ا/&ال املاBx والرقابة واالســـــــ�شـــــــارات املالية حيث بدأ مســـــــ01ته املjنية من خالل عمله كمدقق خارBâ مع 
ً
خ0Úة تزSد عن خمســـــــة عشـــــــر عاما

ــار ومدقق خارBâ لدى برا¶س ووتر Fاوس Nوfرز Bg قطر و اململكة ا-إرÆســــــت وSوÆغ عمان لعرfية الســــــعودية, وfذلك يHون األردن، ثم كمســــــ�شــــ

  األستاذ محمد أبو جبل قد حصل ع;: خ0Úة قيمة Bg مراجعة ا'�سابات للعمليات التجارSة واملالية Bg األسواق ا'mليجية واألردنية.

الكم ل�mدمات املالية و ثم بدأ العمل كمدير إدارة ا/�اســبة املالية لدى فالكم ل�mدمات املالية ، وتقلد منصــب رئ�س الدائرة املالية لشــركة ف

 من ثم شركة فالكم القابضة كما أنه عضو مجلس إدارة وعضو '&نة تدقيق Bg عدد من الشرNات.

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

ً
ــــــارا ـــــــ�شـــ  Bg الدوائر املالية، ومســ

ً
ــتاذ محمد أبو جبل خب01ا ـــــ تاج و¦عداألســ

 ية واإلدارSة./mتلف التقارSر املال

Bg  حاصــل ع;: درجة البHالورSوس Bg ا/�اســبة من جامعة عَمان األFلية باإلضــافة إx: العديد من الدورات وال0Úامج التدرOSية الvw حصــل علnqا

 مجال التحليل املاBx و الرقابة املالية و ا'�وكمة.

  

  املسؤوليات والواجبات الرئVسية ملدير الصندوق فيما يتعلق بصندوق االس&ثمار  )ح

يتوx: مدير الصندوق إدارة الصندوق بحكمة و¿عدل ±nدف تحقيق األFداف االس�ثمارSة للصندوق املضمنة F Bgذه املذكرة كما  - -

  يراN Bg BCل األحوال مصا'à حام;B الوحدات Bg إطار شروط وأحHام الصندوق.
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) ("سياسات االس�ثمار وممارساته") من Fذه املذكرة وكذلك بالضوابط ذات 2يل�Êم مدير الصندوق بالضوابط الواردة Bg الفقرة ( -

 ) ("قيود االس�ثمار") الواردة Bg الئحة صناديق االس�ثمار.41العالقة الواردة ضمن املادة (

- Sم مدير الصندوق كذلك باملعاي01 الشرعية لالس�ثمار، وÊل دوري بالتأكد من توافق جميع اس�ثمارات الصندوق مع يل�Hقوم و¿ش

املعاي01 والضوابط الشرعية املعتمدة من '&نة الرقابة الشرعية للصندوق، وتبليغ مجلس إدارة الصندوق Bg حينه بأي مخالفات 

  جوFرSة.

 لبات اس�0داد محتملة.يقوم مدير الصندوق Bg إطار مjامه بالتأكد من توفر السيولة الHافية للوفاء بأي ط -

 يحق ملدير الصندوق Pعي1ن مدير صندوق من الباطن إذا رأى حاجة لذلك. -

  

  امل�ام ال�� »لف ¶!ا طرف ثالث من جانب مدير الصندوق  ) ط

  ال يوجد 
  

 أي أ�شطة عمل أو مصاºg أخرى ملدير الصندوق تمثل أ_مية جو_ر?ة أو من املمكن أن تتعارض مع أ�شطة صندوق االس&ثمار  ) ي

   يوجدال

  

  

  األح�ام املنظمة لعزل مدير الصندوق أو اس&بداله ) ك

، وذلك 
ً
 لتعي1ن مدير صندوق بديل للصندوق أو اتخاذ أي تدب01 آخر تراه مناسبا

ً
للjيئة عزل مدير الصندوق واتخاذ أي إجراء تراه مناسبا

  Bg حال وقوع أي من ا'�االت اآلتية:

  .مؤسسات السوق املاليةتوقف مدير الصندوق عن ممارسة Æشاط اإلدارة دون إشعار الjيئة بذلك بموجب الئحة  -1

  إلغاء ترخيص مدير الصندوق Bg ممارسة Æشاط اإلدارة أو �ãبه أو Pعليقه من قبل الjيئة. -2

  Bg ممارسة Æشاط اإلدارة. هتقديم طلب إx: الjيئة من مدير الصندوق إللغاء ترخيص -3

  بال�Êام النظام أو لوائحه التنفيذية. -kشHل تراه الjيئة جوFرSا -رأت الjيئة أن مدير الصندوق قد أخل  إذا -4

وفاة مدير ا/�فظة االس�ثمارSة الذي يدير أصول صندوق االس�ثمار أو æ&زه أواستقالته مع عدم وجود �mص آخر مW&ل لدى  -5

 أو أصول الصناديق الvw يديرFا مدير ا/�فظة.مدير الصندوق قادر ع;: إدارة أصول صندوق االس�ثمار 

 أnÖا ذات أFمية جوFرSة. –بناء ع;: أسس معقولة  –أي حالة أخرى ترى الjيئة  -6

  أم�ن ا�gفظ -13
  أم�ن ا�gفظ ) أ

  املالية  البالدشركة 

  رقم ال�kخيص الصادر عن _يئة السوق املالية  )ب

-37رقم ترخيص بموجب املالية السوق  Fيئة قبل من مرخصة  مقفلة مساFمة واحد �mص  ذات سعودية شركة املالية البالد شركة

 إدارة و بالتغطية، والتعjد ووكيل أصيل بصفة التعامل بخدمات للقيام م14/08/2007املوافق Fـ01/08/1428 وتارSخ 08100

   .املالية األوراق Bg وا'�فظ املشورة وتقديم وال�0ت�ب، ا'mاصة، وا/�افظ االس�ثمارSة الصناديق

 

  العنوان امل½tل وعنوان العمل ألم�ن ا�gفظ )ج

   املالية البالدشركة 
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  العليا  امللك فjد , طرSق

  11411الرSاض  140ص. ب. 

   F920003636اتف 

 + 966) 11(  2906299فاكس 
  

  تار?خ ال�kخيص الصادر عن _يئة السوق املالية )د

  م14/08/2007املوافق  Fـ01/08/1428تارSخ ال�0خيص 

  

  االس&ثمار بصندوق  يتعلق فيما ا�gفظ أم�ن ومسؤوليات األساسية األدوار  )ه

حفظ أصول الصندوق والقيام با'mدمات االدارSة الvw تتعلق بمسك الW&الت واصدار املراكز املالية وتقوSم صاBg قيمة األصول 

  واصدار صاBg قيمة األصول لوحدة الصندوق.

  

  ا يتعلق بصندوق االس&ثمارامل�ام ال�� »لف ¶!ا أم�ن ا�gفظ طرف ثالث فيم ) و

  ال ينطبق
  

  األح�ام املنظمة لعزل أم�ن ا�gفظ أو اس&بداله  )ز

 : اآلتية ا'�االت من أي وقوع حال gB مناسب تراه تدب01 أي إتخاذ أو الصندوق  مدير قبل من املع1ن ا'�فظ أم1ن عزل  للjيئة

 . مؤسسات السوق املالية الئحة بموجب بذلك الjيئة اشعار دون  ا'�فظ Æشاط ممارسة عن ا'�فظ أم1ن توقف .1

 . الjيئة قبل من Pعليقه أو �ãبه أو ا'�فظ Æشاط ممارسة Bg ا'�فظ أم1ن ترخيص إلغاء .2

 .ا'�فظ Æشاط ممارسة Bg ترخيصه إللغاء ا'�فظ أم1ن من Fيئة إx: طلب تقديم .3

 . التنفيذية لوائحه أو النظام بال�Êام – جوFرSا الjيئة تراه kشHل – أخل قد ا'�فظ ام1ن أن الjيئة رأت إذا .4

Bg ذهF ا'�فظ مسؤوليات ونقل بديل حفظ أم1ن بتع1ن الصندوق  مدير سيقوم ا'�الة :x60 خالل البديل ا'�فظ أم1ن إ  
ً
 من يوما

 . Pعي�نه

 مالHي مص��ة Bg ا'�فظ أم1ن عزل  أن معقول  kشHل رأى إذا كتا¿ي إشعار بموجب ا'�فظ أم1ن عزل  الصندوق  ملدير يجوز  كما

 ) 30( خالل له بديل حفظ أم1ن بتعي1ن الصندوق  مدير سيقوم ا'�الة Fذه Bg. الوحدات
ً
 .الكتا¿ي اإلشعار ا'�فظ أم1ن Pسلم من يوما

  اإلفصاح س�تمو 
ً
 .بديل حفظ أم1ن Pعي1ن عن اإللك�0وÆي السوق  وموقع اإللك�0وÆي الصندوق  مدير موقع Bg فورا

  مس&شار االس&ثمار -14
  ال ينطبق

  املوزع  -15
  ال ينطبق 

  ا��اسب القانو�ي -16
  ا��اسب القانو�ي ) أ

  NPWCوfر  Fاوس وتر برا¶س

  

  العنوان امل½tل وعنوان العمل للمحاسب القانو�ي )ب
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   21 الدور  اململكة برج

   11482 الرSاض 8282. ب.ص

  +F :4240-465 )11 (966اتف

  +966) 11( 465-1663: فاكس

 www.pwc.com/me  
  

  ومسؤوليات ا��اسب القانو�ي فيما يتعلق بصندوق االس&ثمارأدوار  )ج

  .للصندوق  والسنوSة األولية املالية القوائم بمراجعة القانوÆي ا/�اسب يقوم

  معلومات أخرى  -17
  

 iعارض وأي املصاi ºgعارض ملعاtgة املتبعة واالجراءات السياسات عAB االطالع => ا�gق الوحدات حامB> الصندوق  مدير  يمنح ) أ

ºgأو  محتمل مصا <Bمقابل و دون  الطلب عند فع.  

  

  والعموالت ا�gاصة  التخفيضات )ب

  يراه ما حسب مnoا جزء أو االش�0اك رسوم من املش�0ك1ن kعض إعفاء الصندوق  ملدير يحق
ً
 الوحدات ومالHي الصندوق  ملص��ة مالئما

  .  ذلك أسباب ذكر دون 

  

  

  أو الضر?بة  الز»اة )ج

 .للصندوق  زNاة مبلغ بدفع الصندوق  مدير يقوم ال -

 للزNاة العامة الjيئة من الصادرة التنفيذية الالئحة Pعليمات حسب املضافة القيمة ضرSبة تطبيق س�تم:  املضافة القيمة ضرSبة -

 Pشمل ال مس�ندات الصندوق  Bg املذNورة واملصارSف الرسوم جميع .والتHاليف واالPعاب واملصارSف الرسوم جميع ع;: والدخل

 .ذلك خالف ع;: النص يتم مالم املضافة القيمة ضرSبة

  

  وتفاصيل اجتماع مال�ي الوحدات  معلومات )د

  .ا'�فظ أم1ن من كتا¿ي طلب استالم  من أيام) 10( خالل الوحدات مالHي الجتماع بالدعوة الصندوق  مدير يقوم .1

 مالHي من اك0Ð أو مالك من كتا¿ي طلب استالم  من أيام) 10( خالل الوحدات مالHي الجتماع بالدعوة الصندوق  مدير يقوم .2

  .الصندوق  وحدات قيمة من األقل ع;:% 25 منفردين أو مجتمع1ن يملHون  الذين الوحدات

 وfإرسال للسوق، اإللك�0وÆي واملوقع اإللك�0وÆي الصندوق  مدير موقع Bg ذلك عن باإلعالن الوحدات مالHي الجتماع الدعوة تHون  .3

 عن تزSد ال وfمدة) 2 االجتماع، من األقل ع;: أيام عشرة قبل) 1) وجد إن( ا'�فظ وأم1ن الوحدات مالHي جميع إx: كتا¿ي إشعار

)21 ( 
ً
  .املق�0حة والقرارات ووقته ومHانه االجتماع تارSخ اإلشعار وس�تضمن. االجتماع قبل يوما

  الوحدات مالHي إجتماع اليHون  .4
ً
 قيمة من األقل ع;:% 25 مجتمع1ن يملHون  الوحدات مالHي من عدد حضره إذا إال �äيحا

  .العام الصندوق  وحدات
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 مدير موقع Bg ذلك عن باإلعالن ثاÆي الجتماع بالدعوة الصندوق  مدير فسيقوم ،4 الفقرة Bg املذNور  النصاب ¶ستوِف  لم إذا .5

 موعد قبل ا'�فظ وأم1ن الوحدات مالHي جميع إx: كتا¿ي إشعار وfإرسال للسوق  اإللك�0وÆي واملوقع اإللك�0وÆي الصندوق 

  الثاÆي اإلجتماع و¦عد. أيام) 5( عن التقل بمدة الثاÆي اإلجتماع
ً
  .اإلجتماع Bg املمثلة الوحدات Æسبة Nانت أيا �äيحا

  .الوحدات مالHي اجتماع Bg لتمثيله له وكيل Pعي1ن وحدات مالك لHل يجوز  .6

 .االجتماع وقت يمتلكjا وحدة Nل عن الوحدات مالHي اجتماع Bg واحد بصوت اإلدالء وحدات مالك لHل يجوز  .7
  

  إ|!اء الصندوق  )ه

ن إذا الصندوق  إnÖاء الصندوق  ملدير يجوز  -  أو للصندوق، االقتصادي ال�شغيل لت0Úير Nافية غ01 اإلدارة تحت الصندوق  أصول  قيمة أن له تب1َّ

Bg غي01 أي حدوث حالةP Bg  ا الصندوق  مدير يرى  أخرى  ظروف أي أو األنظمةnÖب أOاف سN اءnÖالصندوق  إل .Bg ذهF ،مدير يقوم ا'�الة 

  الوحدات مالHي وÒشعار املالية السوق  Fيئة بإخطار الصندوق 
ً
  21 عن تقل ال بمدة وذلك الصندوق  إnÖاء Bg برغبته كتابيا

ً
 التارSخ من يوما

 .فيه الصندوق  إnÖاء املزمع

وSتم Pسديد الديون واالل�Êامات املتعلقة با'mصوم وأما األصول املتبقية من Bg حالة إnÖاء الصندوق، فإن أصول الصندوق تتم تصفيnÉا  -

 من بداية التصفية وfالsسبة الvw تمثلjا وحداnÜم مsسوfة إx: إجماBx الوحدات  30التصفية فيتم توز¦عjا ع;: املشارك1ن خالل 
ً
(ثالثون) يوما

ة الصندوق، فانه لن يتم عمل أي توز¦عات للمس�ثمرSن ما لم يتم تصفية وSتم إصدار تأكيد من مدير الصندوق بذلك. Bg حالة بدء تصفي

 Nافة أصول الصندوق واستالم حصيلة التصفية بواسطة مدير الصندوق.

  

 حالة Bg الوحدات ملالك يمكن كما مقابل، وfدون  الطلب عند الشHاوى  بمعا'&ة ا'mاصة اإلجراءات بتقديم الصندوق  مدير سيقوم ) و

  :التاBx العنوان إx: إرسالjا الصندوق، حول  مالحظة أو شHوى  أي وجود

  املالية ل�mدمات فالكم شركة

  ا/mاطر وÒدارة واإلل�Êام املطابقة مجموعة

   العام العليا طرSق

  11421 الرSاض 884. ب. ص

  + 966) 11( 2032546فاكس -+ 966) F :2114722 )11اتف

  :التاBx األك�0وÆي ال0Úيد إx: املالحظات إرسال يمكن كما

Addingvalue@falcom.com.sa    
  

  اtg�ة القضائية ا��تصة بالنظر => أي نزاع  )ز

  .االسثمار صناديق Bg االس�ثمار عن أو من نا��ª نزاع أي Bg بالنظر ا/mتصة القضائية ا'&jة Bt املالية األوراق منازعات Bg الفصل '&نة

 مذNور  عقد وNل الرئ�سية، املعلومات وم�mص الصندوق، وأحHام شروط ع;: االطالع Bg ا'�ق الوحدات حام;B الصندوق  مدير يمنح )ح

Bg الصندوق  ملدير املالية والقوائم املعلومات، مذكرة. 

  

 من الصندوق  ومدير الصندوق  ملدير يHون  أن واليجوز . مشاعة ملكية الوحدات ملالHي جماk BCشHل مملوكة الصندوق  أصول  جميع ) ط

 يتعلق فيما مطالبة أو الصندوق  أصول  Bg مص��ة أَي  املوزع أو املشورة مقدم أو الباطن من ا'�فظ أم1ن أو ا'�فظ أم1ن أو الباطن

 املوزع أو املشورة مقدم أو الباطن من أم1ن أو ا'�فظ أم1ن أو الباطن من الصندوق  ومدير الصندوق  مدير Nان إذا إال األصول، بتلك
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ً
  Nان أو ملكيته، حدود Bg وذلك الصندوق، لوحدات مالHا

ً
فàÓ الالئحة، Fذه أحHام بموجب املطالبات ±nذه مسموحا

ُ
 شروط Bg عnoا وأ

 .املعلومات مذكرة أو الصندوق  وأحHام

  

 االس�ثمار قرار إتخاذ من املjنيون  مس�شاروFم أو ا/�تمل1ن أو ا'�الي1ن الوحدات مالHي تمكن قد معروفة أخرى  معلومات أي يوجد ال ) ي

Bg  ذكره تم ما ع;: خالفا الصندوق Bg ام الشروطHمذكرةاملعلومات و واألح. 
  

افق عل0!ا _يئة السوق املالية ما عدا ال�� ذكرت => سياسات االس&ثمار  ) ك أي إعفاءات من قيود الئحة صناديق االس&ثمار تو

  وممارساته 

  ال يوجد
  سياسات ممارسة حقوق التصو?ت  )ل

 و واإلل�Êام املطابقة مجموعة و الصندوق  إدارة مجلس ب1ن بالتعاون  نهفإ التصوSت '�قوق  فالكم لدى املتبع الداخ;B النظام ع;: بناء

 Fذا إطار ضمن التصوSت قرارات يتخذ سوف الصندوق  مدير ان كما التصوSت حالة Bg النظام Fذا اتباع يتم سوف ا/mاطر إدارة

  .ا/mاطر وÒدارة واإلل�Êام املطابقة مجموعة بإس�شارة النظام

  
  . معلومات إضافية ألنواع معينة من الصناديق 18

 ال ينطبق 
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 م��ص املعلومات الرئVسية 
 

 اسم الصندوق 

  صندوق فالكم للطروحات األولية

 )مفتوح عام اس�ثماري  صندوق (
 

 مدير الصندوق 

    شركة فالكم ل�mدمات املالية

  

  
  :بتار?خ تم تحديث آخر 

  م17/11/2020

  
  
  

 فالكم صندوق  => وحدات لشراء ل�م املتاحة الفرصة دراسة من لتمكي�!م وذلك للمس&ثمر?ن أساسية بصورة _ذا املعلومات م��ص إعداد تم

 _ذا => االس&ثمار /شأن قرار أي اتخاذ قبل بتمعن األخرى  واملس&ندات واألح�ام الشروط قراءة ا��تمل�ن املس&ثمر?ن وعAB األولية للطروحات

 .الصندوق 
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 املعلومات الرئVسية  )أ
  

  اسم صندوق االس&ثمار . 1

  األولية  للطروحات فالكم صندوق 

  )مفتوحعام (صندوق استثماري 

  

 األ_داف االس&ثمار?ة لصندوق االس&ثمار . 2

وn¤ Bxدف الصندوق إx: تنمية رأس املال ع;: املدى الطوSل وذلك من خالل االس�ثمار kشHل رئ�س Bg أسjم الشرNات العامة خالل ف�0ة الطرح األ 

خر العام ألسjمjا، و/أو Bg أسjم الشرNات ا'&ديدة املدرجة الvw لم يمض خمس سنوات 
َ
إدراجjا Bg سوق األسjم السعودي  شركة تم 30أو ا

نمو). ولن يقوم مدير الصندوق بتوز¦ع أية أرfاح ع;: املش�0ك1ن حيث س�تم إعادة أس�ثمار األرfاح املوزعة Bg الصندوق. كما -ئ�سية واملوازSة(الر 

ه ئ¤nدف الصندوق إx: تحقيق أداء يفوق معدل أداء املؤشر اإلس�0شادي للصندوق مؤشر( فالكم للطروحات األولية). والذي س�تم اإلعالن عن أدا

 عن طرSق موقع مدير الصندوق 

 سياسات االس&ثمار وممارساته . 3

االس�ثمار kشHل أسا»Bg vª أسjم الشرNات املدرجة خالل ف�0ة الطروحات األولية، وأسjم الشرNات الvw لم يم¬vª ع;: إدراجjا خمس 

شركة مدرجة Bg السوق ، واألسjم ا'&ديدة الناتجة عن زSادة  30 رنمو ) أو آخ-سنوات Bg سوق األسjم السعودية (الرئ�سية أواملوازSة

 Bg سوق األسjم السعودية 
ً
ق طرح أسjم حقوق أولوSة, حيث Sنمو , عن طر  – )الرئ�سية أو املوازSة(رأس مال الشرNات املدرجة سابقا

كما يجوز ملدير  .الحتفاظ ±nا أو بيعjا وقت تداولjايجوز للصندوق االكتتاب باألسjم املتبقية Bg ف�0ة بيع األسjم غ01 املكت�ب ±nا , وا

والvw  واملتوسطة %من صاBg قيمة أصول الصندوق Bg أسjم الشرNات السعودية الصغ01ة 50الصندوق أن ¶س�ثمر بما ال يزSد عن 

شرNات الvw يزSد «&مjا نمو ) بإست¸ناء ال-يقصد ±nا جميع أسjم الشرNات املدرجة Bg سوق األسjم السعودية (الرئ�سية واملوازSة

مليار رSال سعودي، وHSون حساب ا'¼&م السوN BºالتاBx: حاصل ضرب سعر السjم Bg عدد أسjم الشرNات ا'�رة.  15السوBº عن 

ي�بع الصندوق االس�0اتيجية التالية Bg توز¦ع أصوله مو½�ة كsسب مئوSة اx: صاBg قيمة أصول الصندوق حيث يتم تحديث مجال 

Hل ر¿ع سنوي ع;: األقل و/أو عند طرح شرNات جديدة: وBg الظروف االست¸نائية قد ي�&أ مدير الصندوق لالحتفاظ االس�ثمار kش

مؤقت ملواجjة التقلبات و االنخفاضات ا'�ادة Bg سوق االسjم مع مراعاة اقÀªÁ حماية % kشHل 100بأصوله ع;: شHل نقد بsسبة 

  ممكنة '�ملة وحدات الصندوق.

  أعلى  أدنى                                    فئآت األصول     

  %100  %0  أدوات أسواق النقد وصناديق المرابحة       
  %100  %0نمو)                             -طرح أولي عام (السوق الرئيسية والموازية

حتى ) نمو -الرئيسية والموازية(األسهم المدرجة حديثاً في سوق األسهم 
  شركة مدرجة في سوق األسهم السعودي 30أو آخر  خمس سنوات

0%  100%  

  %50  %0  أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة

األسهم الجديدة الناتجة عن زيادة رأس مال الشركات المدرجة سابقاً عن 
  طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

0%  15%  

  %25  %0  صناديق استثمارية 

  %25  %0  صناديق مؤشرات متداولة
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  %25  %0  الصناديق العقارية المتداولة 

 

  ا��اطر الرئVسة ا��تملة املرتبطة باالس&ثمار => الصندوق  . 4

 :حصر غ01 منع;: سOيل املثال 

 :االفصاح مخاطر  -

 وfالنظر. فnqا جوFرSة بيانات إغفال أو األولية الطروحات إصدار Æشرة �ä Bgيحة غ01 بيانات وجود بإمHانية اإلفصاح مخاطر تتعلق

 فإن الشرNات تصدرFا الvw اإلصدار Æشرة Bg ترد الvw املعلومات ع;: االس�ثمار قرار اتخاذ Bg جوFري  kشHل الصندوق  مدير العتماد

  تظل سليم غ01 اس�ثماري  قرار اتخاذ مخاطر
ً
  احتماال

ً
 Æشرات �ä Bgيحة غ01 بيانات وجود أو جوFرSة بيانات إغفال حالة Bg قائما

 عملياته الصندوق  مدير ±nا يدير الvw واملjنية األولية اإلصدارت عمليات ع;: املالية السوق  Fيئة إشراف من مبالرغ الشرNات، إصدار

 .االس�ثمارSة

 :املستقبلية املالية التوقعات مخاطر  -

 الjامة األدوات من Pعت0Ú املستقبل Bg واستمرارFا العوائد لتحقيق الالزمة العوامل وتوفر للشرNات املستقبلية املالية النتائج توقعات

vwال vèا يبnqة قراراته الصندوق  مدير علSل تتحقق ال أو تتحقق قد التوقعات تلك أن إال. االس�ثمارHيؤدي قد مما املتوقع بالش :xا 

 Bg يتحرك قد لسjمjا السوBº السعر فان للشركة املالية النتائج إعالن kعد و أنه كما. التوقعات عن الصندوق  عمليات نتائج إنحراف

 .أسjمjا تدرج الvw الشرNات رfحية انخفاض حالة Bg كما التوقعات، لتلك مخالف اتجاه

 :األولية اإلصدارات عملية تباطؤ  مخاطر  -

 
ً
  الشرNات طرح مواعيد وتحديد قبول  يتم فانه املالية السوق  Fيئة ت�بعjا الvw املتوازنة للسياسة وفقا

ً
 مع تتالئم معينة '&دولة وفقا

 يحدث وقد. االحيان kعض Bg األولية اإلصدارات طرح عملية Bg تباطؤ يحدث فقد وعليه،. األولية اإلصدارات لسوق  اآلنية الظروف

  التباطؤ
ً
 .األولية اإلصدارات لسوق  الHلية االقتصادية للظروف ن�يجة

 :ا��دود األداء tuل -

 يمكن وال. االس�ثمارات من النوع Fذا إدارة Bg الصندوق  مدير خ0Úة ع;: و¦عتمد سابق أداء ã&ل له ول�س مفjومه، Bg جديد الصندوق 

 .س�تحقق االس�ثمارSة الصندوق  أFداف بأن تأكيد إعطاء

 :األس�م أسواق => ا��تملة التقلبات -

 لألداء تأكيد أو ضمان تقديم واليمكن ومفاïâ حاد Fبوط حركة تتضمن قد حادة لتقلبات الثانوSة االسواق Bg األسjم أسعار تتعرض

B;الت أن كما املالية لألوراق املستقب&ã عكس ال املاضية األداءP س�تحقق ما Bg ون  قد. املستقبلHم أسعار تقلبات تjاألس Bg األسواق 

 ا'�اد الjبوط حالة Bg الصندوق  اس�ثمارات ع;: مخاطر ¶شHل قد مما املتطورة املالية األوراق أسواق Bg سائد Fو مما أك0Ú الناشئة

ïâاملللية لألوراق السوقية للقيمة واملفا. 

 :األولية الطروحات مخاطر  -

  طرحjا يتم العامة الشرNات أسjم
ً
  طرحا

ً
 األولية الطروحات Bg االس�ثمار يتضمن وقد. األوBx السوق  Bg األولية الطروحات خالل من عاما

 لألسjم املصدرة بالشركة املس�ثمر معرفة أن كما. العامة األولية الطروحات ف�0ة خالل فnqا لالكتتاب املتاحة األسjم محدودية مخاطر

 جديدة، اقتصادية لقطاعات تsتvð قد املالية لألوراق املصدرة الشرNات أن كما محدود، أداء تارSخ لjا يHون  قد أو Nافية غ01 تHون  قد

  تحقق وال التطوSر مرحلة Bg تHون  قد الشرNات و¿عض
ً
  دخال

ً
 .أسjمjا Bg االكتتاب مخاطر من يزSد مما القص01 املدى ع;: Pشغيليا

 :مخاطر االس&ثمار => الشر»ات املتوسطة والصغ�kة -
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يخضع االس�ثمار Bg أسjم الشرNات املتوسطة و الصغ01ة إx: مخاطر أك0Ð من غF01ا من االس�ثمارات ، ومن ذلك إمHانية عدم تحقيق 

 Bg Bxاح املتوقعة والتذبذب العاfات لألرNمن املمكن أن تلك الشر vwات الNذه الشرF 0ة أو سوء اإلدارة لدىÚm'قلة ا :xا باإلضافة إnñأدا

 ع;: أداء الصندوق وسعر الوحدة
ً
  .تؤدى إx: تذبذب نتائجjا و تقلبات أسعار أسjمjا، مما قد يؤثر سلبا

 :اإلدراج تأخر  مخاطر   -

 تارSخ من أك0Ð أو شjران اx: تمتد قد لف�0ة األوBx الطرح ف�0ة خالل أسjمjا اقتناء تم ما شركة أسjم إدراج Bg تأخ01 يحدث أن املمكن من

 .األسjم تلك بيع ع;: الصندوق  قدرة عدم اx: يؤدي قد وذلك األوBx، الطرح

 :األولية الطروحات => املشاركة فرص مخاطر   -

 الدعوة بتلقي للصندوق  ضمان يوجد ال حيث الشرNات ألسjم األولية الطروحات Bg بمشاركته تتعلق صعوfات الصندوق  واجهي قد

 للمشاركة األخرى  والصناديق الشرNات ضمن الدعوة، يتلقى الصندوق  أن وحيث. الشرNات kعض ألسjم األولية الطروحات Bg للمشاركة

Bg االس�ثمار ع;: الصندوق  قدرة من ذلك يحد فقد املتاحة األولية الطروحات Bg مjعض أسk اتNاألولية الطروحات ف�0ة خالل الشر. 

 :االس&ثمار ترك�§  مخاطر   -

ن مصدر ألسjم السوقية القيمة   أك0Ð تHون  قد مع1َّ
ً
  السوق  لتقلبات استجابة

ً
 . نفسه السوق  Bg يحدث بما مقارنة

ً
 اذا فانه لذلك، ون�يجة

  تمثل مع1ن مصدر أسjم Nانت
ً
  جزءا

ً
 قد املصدر ذلك ألسjم السوقية القيمة Bg التغ01 فان الصندوق، ألصول  السوقية القيمة من Fاما

  عنه يsتج
ً
  تذبذبا

ً
  الصندوق  وحدات قيمة Bg جوFرSا

ً
  األقل الصندوق  فإن وكذلك،. العادية الظروف Bg يحدث بما مقارنة

ً
 ¶عاÆي قد تنوعا

  أن حالة Bg السيولة انخفاض من
ً
  جزءا

ً
 الصندوق  فان أسا»vª، و¿شHل. املصدرSن من محدود عدد أسjم Bg ¶س�ثمر أصوله من جوFرSا

 .الصندوق  Bg االس�0داد بمتطلبات للوفاء kسjولة مع1ن مصدر مع اس�ثماره Pس�يل من يتمكن ال قد

 :السوق  مخاطر   -

 ألسjم السوقية القيمة إن. الصندوق  فnqا ¶س�ثمر الvw األسjم أسواق Bg تحدث أن يمكن الvw ا/�تملة بالتقلبات السوق  مخاطر تتعلق

 kشHل األحيان kعض وBg املالية األوراق أسواق Bg تحدث قد الvw والjبوط الصعود '�ركة عرضة تHون  والناشئة ا'&ديدة الشرNات

ïâمتوقع وغ01 مفا .Bgذه وF للمخاطر الصندوق  يتعرض قد ا'�االت vwتج الsم ألسواق املفاجئة العكسية ا'�ركة عن تjاألس vwوال 

  تحدث أن يمكن
ً
 الذي الرأي إجماع أو املس�ثمر، سلوكيات Bg التغ01 أو السالبة، اإلقتصادية باملردودات تتعلق معلومات ألي استجابة

 .فيه مبالغ kشHل لألسjم السوقية القيمة ارتفاع اx: يؤدي

 :الشرعية بالضوابط مرتبطة مخاطر  -

 الصندوق  قبل من لالس�ثمار املتاحة األسjم وعدد نطاق من عام kشHل تحد الصندوق  اس�ثمارات ع;: الشرعية الضوابط تطبيق إن

 الصندوق  يدفع مما ±nا املسموح الشرعية املعاي01 تتجاوز  قد أسjمjا ع;: االستحواذ kعد الصندوق  فnqا ¶س�ثمر الvw الشرNات أن كما

 االس�ثمارSة الفرص نطاق من يحد قد ا'�االت تلك مثل حدوث إن. مالئمة غ01 تHون  قد أوقات Bg الشرNات تلك أسjم من للتخلص

 .للصندوق  املتاحة

 :التخصيص نتائج مخاطر   -

 
ً
 حدود تحديد يتم وقد باالكتتاب، لjا ¶سمح محددة فئات ع;: االكتتاب يقتصر قد لألسjم، العامة األولية االكتتابات طرح لنظام وفقا

 األسjم عرض ع;: الطلب وزSادة االكتتاب اس�يفاء حالة Bg أنه كما. االعتبار1Sن أو الطبيعي1ن األ�mاص ع;: سواء لالكتتاب وعليا دنيا

 مكت�ب، لHل محدود kعدد املتبقية األسjم تخصيص يتم ثم مكت�ب، لHل األسjم لعدد أع;: سقف تحديد يتم فانه لالكتتاب املطروحة

  ذلك يHون  وقد
ً
 االكتتاب Bg الصندوق  حرSة من تحد قد القيود تلك مثل إن. لالكتتاب املطروحة األسjم بتوفر تتعلق kشروط مصاحبا

Bg مjات أسNالطرح ف�0ة خالل الشر Bxعض يفقد الصندوق  يجعل قد مما العام األوk ة الفرصSاإلس�ثمار vwان الN د أن يمكنSمن تز 

 .الصندوق  عوائد

 :السياسية ا��اطر   -
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 قد عاملي أو اقليvð أو قطري  نطاق ع;: تحدث قد مالئمة غ01 سياسية Pغ01ات عن تsتج الvw اليق1ن عدم بحاالت الصندوق  أداء يتأثر قد

 عن كذلك ا/mاطر تلك تsتج وقد. الصندوق  فnqا ¶س�ثمر الvw املالية لألوراق السوقية القيمة وع;: الثانوSة األسواق أداء ع;: تؤثر

 ع;: القيود فرض حاالت عن أو ا'�Hومات، سياسات Bg للتغ01 املصاحبة اليق1ن عدم وحاالت السوق، وظروف االقتصادية التغ01ات

 األسواق ¶سود الذي االقتصادي الرNود وحاالت الضرائOية، واملتطلبات واألنظمة القوان1ن Bg التغ01 أو األموال، رؤوس انتقال حركة

 .ا/mتلفة

 : النظامية ا��اطر   -

 تHون  قد وعليه،. املتقدمة الدول  Bg عnoا الناشئة املالية األوراق أسواق kعض Bg أقل تHون  قد اإلفصاح ومعاي01 األنظمة متطلبات إن

 وخطط املالية بالنتائج تتعلق الvw العامة املعلومات تHون  وقد محدودة، مالية ألوراق مصدرة معينة شركة عن املتاحة العامة املعلومات

 يتم قد �äيحة غ01 بيانات وجود أو جوFرSة بيانات اغفال ا/�تمل من أنه كما. دقيقة أو وا½�ة غ01 للشرNات املستقبلية التوسع

  يؤثر قد مما اس�ثمارSة قرارات اتخاذ أساسjا ع;:
ً
 .األداء ع;: سلبا

 :السيولة مخاطر  -

 تواجه قد. السوقية قيمnÉا Bg خسارة حدوث دون  نقد اx: األصول  تحوSل ±nما يمكن الvw والسjولة السرعة Pعvè السيولة مخاطر

 س�سÂ: ذلك، ومع. السوق  ظروف kسOب أو االقتصادية الظروف kسOب اس�ثماراته kعض بيع امHانية عدم مخاطر الصندوق 

  البقاء الصندوق 
ً
"سياسات االس�ثمار ) 2( الفقرة ضمن املذNورة الصندوق  أصول  توز¦ع محددات إطار Bg اس�ثماراته من جزءا

  ا/�تملة االس�0داد متطلبات ملواجjة القص01 املدى ع;: السيولة عالية اس�ثمارات Bg الرئ�سية" أعاله،
  

 األداء السابق لصندوق االس&ثمار  . 5

 العائد الكB> : )و

 vð0  31 -العائد ال�0اكÚمنذ  سنوات  5  سنوات  3  سنة  م2019د¶سم

  التأس�س

  %154.35  %24.50-  %9.22-  %18.71  الصندوق 

 

 إجماr> العائدات السنو?ة ل�ل من العشر سنوات املاضية: )ز

   الصندوق   السنوي  العائد

  %37.18  م2009 لعام

  %1.34  م2010 لعام

  %22.20  م2011 لعام

  %53.78  م2012 لعام

  %48.55  م2013 لعام

  %24.71  م2014 لعام

  %13.65-  م 2015 لعام

  %3.69-  م 2016 لعام

 %13.57-  م 2017لعام 

 %11.52-  م2018 لعام
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 %18.71  م2019لعام 

 

 االس�kشادي عAB مدار السنوات ا�gمس املاضية أو منذ التأسVسأداء الصندوق باملقارنة مع املؤشر  )ح

  2015  2016  2017  2018  2019  

 %18.71 %11.52-  %13.57-  %3.69-  %13.65-  الصندوق 

 %1.73 %25.07- %22.28- %11.64- %29.02-  املؤشر
  

 ب) مقابل ا�gدمات والعموالت واألiعاب 

 تدفع ملدير الصندوق نظ01 تقديمه 'mدمات إدارة % من صاBg قيمة 1.75رسوم إدارة ا��فظة:  -
ً
أصول الصندوق سنوSا

االس�ثمار ورعايته للصندوق. وتحسب رسوم إدارة ا/�فظة كsسبة مئوSة سنوSة من صاBg قيمة أصول الصندوق N Bgل يوم 

 تقوSم وSتم دفعjا ملدير الصندوق Nل ثالثة اشjر كمستحقات.

 ع;: أصوله. 20,000رسوم املؤشر اإلس�kشادي:  -
ً
 يتحملjا الصندوق خصما

ً
 رSال سنوSا

 ألم1ن ا'�فظ.0.02 رسوم ا�gفظ: -
ً
 وتدفع شjرSا

ً
 % من قيمة األصول تحت ا'�فظ سنوSا

 .عن الصندوق  يتحملjا مدير الصندوق رسوم االس&شارات الشرعية:   -

 ع;: أصوله  23,000أiعاب التدقيق:  -
ً
 يتحملjا الصندوق خصما

ً
  ) (يتحملjا الصندوق رSال سعودي سنوSا

  ق)حسب األسعار املطبقة Bg حيnoا (يتحملjا الصندو رسوم تمو?الت شرعية:  -

رSال سعودي Bg الشjر وذلك Bg ا'�االت  5,000رSال سعودي عن Nل اجتماع وfحد أقÀªÁ  3,000م�افأة املدير?ن املستقل�ن:  -

  .صندوق عن الصندوق الvw يHون فnqا أك0Ð من اجتماع Bg الشjر الواحد يتحملjا مدير ال

العمليات الvw تتعلق باس�ثمارات الصندوق وا'mاصة بإدارة محفظة أصوله تتم بالتHلفة ولذلك فإن أي مصار?ف التعامل:  -

 من أصوله.
ً
  مصارSف Pعامل يتم WP&يلjا F Bgذا اإلطار سوف يتحملjا الصندوق وSتم سدادFا خصما

 مصار?ف ال&شغيل األخرى: -

Sف العادية التالية والvw تم تكبدFا kعد بدء عمل الصندوق من أصوله، وذلك kعد ا'�صول ع;: يتحمل الصندوق املصار 

 موافقات الjيئة الضرورSة:

 .أPعاب ومصارSف املدقق1ن ا'mارجي1ن للصندوق.1

لصندوق .مصارSف Æشر تفاصيل أسعار الوحدات Bg ال�Óف والوسائل االلك�0ونية وأنظمة املعلومات األخرى وÒدراج وحدات ا2

 Bg أسواق األوراق املالية (إن وجدت).

 .مصارSف املصفي Bg حالة التصفية.3

.Nافة تHاليف املعامالت بما Bg ذلك األPعاب العادية وأPعاب Pس�يل االس�ثمارات واألPعاب املستحقة ألطراف خارجية مقابل 4

 تقديم خدمات للصندوق.

 .املصارSف املتعلقة بsشر التقارSر السنوSة.5

  . .مصارSف اإلدارة وال�شغيل األخرى املستحقة أل�mاص آخرSن يتعاملون مع الصندوق 6

  

 % من مبلغ االش�0اك.1.50: رسوم االش�kاك (يتحمل�ا املس&ثمر عند االش�kاك أو اإلضافة) -

  .اس�0داد لرسوم تخضع ال االش�0اك تارSخ من األوx: أشjر الثالث nÖاية kعد تتم الvw رداداالست طلبات:  رسوم االس�kداد -
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  االس�0داد يتم االش�0اك تارSخ من ميالدية أشjر ثالثة خالل االس�0داد عند: رسوم االس�kداد املبكر (يتحمل�ا املس&ثمر) -
ً
 لسعر وفقا

  التاBx التقوSم
ً
  اس�0داد رسوم % 1 ناقصا

 ال يوجد: رسوم نقل امللكية -

  

   :ضر?بة القيمة املضافة

املضافة حسب Pعليمات الالئحة التنفيذية الصادرة من الjيئة العامة للزNاة والدخل ع;: جميع  س�تم تطبيق ضرSبة القيمة -

   .الرسوم واملصارSف واالPعاب والتHاليف

 جميع الرسوم واملصارSف املذNورة F Bgذه الشروط واألحHام ال Pشمل ضرSبة القيمة املضافة مالم يتم النص ع;: خالف ذلك. -

 

 بز?ارة التفضــــــل ير¿A,  األخرى  ومســــــ&نداته" للطروحات األولية فالكم" صــــــندوق  حول  إضــــــافية معلومات عAB لالطالعج) 

 من أو , املالية ل��دمات فالكم شــــــركة فروع من فرع أقرب عkª  أو ,  www.Falcom.com.sa للشــــــركة اإللك�kو�ي املوقع

  . 8004298888: العمالء خدمة ¶!اتف االتصال خالل

 
 د) اسم وعنوان مدير الصندوق 

    العام العليا طرSق - املالية ل�mدمات فالكم شركة

  11421 الرSاض 884. ب. ص

  F 8004298888اتف

  + 966) 11( 2032546 فاكس

www.falcom.com.sa  

 
 

 _ـ) اسم وعنوان أم�ن ا�gفظ
   املالية البالد شركة

    امللك فjد ،العليا طرSق

  11411 الرSاض 140. ب. ص

  F 920003636اتف

  + 966) 11( 2906299 فاكس

  

  

  املوزعوعنوان و) اسم 

  ال ينطبق 

  

  

  



47  م17/11/2020 :النشرة تاريخ تحديث

 

 
 

  م17/11/2020 :آخر تحديث تم بتاريخ
 
 

 التواقيع
  
  

كم بالتوقيع على مذكرة الشروط واألحكام هذه أقر/نقر بأنني/أننا قد حصلت/حصلنا على نسخة من هذه النشرة المتضمنة شروط وأحكام صندوق فال
الملخص كما أنني على علم بأنه يتم تحديث  والمالحق الخاصة بها وقمت/قمنا باالطالع عليها وفهم ما جاء بها والموافقة عليها، للطروحات االولية

  المالي لهذه النشرة سنوياً، وبناًء عليه قمت/قمنا بالتوقيع عليها:
  
  
  

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

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

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

  
 :ةمن طرف فالكم للخدمات المالي

  
  :  ______________________________________    األسم /    

  : _________________________________  المسمى الوظيفي / 
  : __________________________________    عنوان المكتب / 

  ____________________________/____/: _______    التاريخ / 
  
  

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

 
 

 
 

 
  

 
 
 

  


