
  م28/10/2020: النشرة تاريخ تحديث
 

1 

 

 

 شروط وأح�ام الصندوق 
 

 

 اسم الصندوق 

 السعودية لألس�م فالكم صندوق 

 )عام مفتوح ي (صندوق اس�ثمار 

 

 مدير الصندوق 

 فالكم ل%$دمات املالية شركة

 

 ع=> أنه صندوق اس�ثمار متوافق مع املعاي56 الشرعية ا4,ازة من قبل -,نة الرقابة الشرعية املعنية لصندوق االس�ثمار. السعودية لألس�متم اعتماد صندوق فالكم 

ثمرPن Pمثل عالقة Nعاقدية ع=> سMيل الوLالة ب6ن مدير الصندوق واملس�و ذه شروط وأحEام صندوق فالكم لألس�م السعودية و<و برنامج اس�ثمار جماAB مفتوح للمشاركة <

 تخضع شروط وأحEام الصندوق . م03/02/2019وجرى آخر تحديث ل�ا _A . م31/30/2007<ـ املوافق 12/03/1428فيه، تم  TN,يله لدى <يئة السوق املالية بتارPخ 

ت أو توجmnات الصادرة عن <يئة السوق املالية و أي Nعديال  لألنظمة السارPة _A اململكة العرkية السعودية و األحEام الواردة بالئحة صناديق االس�ثمار واملس�ندات التاgعة ل�ا

 , وتتضمن معلومات Lاملة وواsuة و stيحة وغ56 مضللة عن صندوق االس�ثمارأخرى صادرة عmqا _A <ذا ا-pصوص

 

خرى وأخذ املعلومات واملسAندات األ  ذكرةمو عBC املسAثمر?ن => ;ذا الصندوق واأل:$اص املتلق5ن ل�ذه ال1شرة قراءة الشروط واألح�ام املضمنة ف('ا &عناية 

 مشورة مسAشارT'م امل�ني5ن وأن يراعوا أي متطلبات نظامية وقانونية قبل اتخاذ أي قرار اسAثماري &شأن االسAثمار => الصندوق.

 

 :حEام الصندوق أتارPخ اصدار شروط و 

 م16/04/2007

 :بتارPخ تم تحديث آخر

 م28/10/2020

 :موافقة ال�يئة ع=> تأس}س صندوق االس�ثمار وطرح وحداتهتارPخ 

 م31/03/2007
 

و Nعديل _A مس�� الئحة األ�pاص املرخص ل�م ا�A و<  ةالتالي اتالتغي56  ال�� Nعكس  لألس�م السعودية فالكم  <ذه �A ال~pTة املعدلة من شروط وأحEام صندوق 

 م28/10/2020بتارPخ املالية وذلك حسب خطابنا املرسل إ�> <يئة السوق   إداء السابق للصندوق و إضافة وNعديل _A  الئحة مؤسسات السوق املالية
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 عامة معلومات .1

 الصندوق  ر ديم أ

 وتارPخ 06020-37. شركة مسا<مة سعودية مقفلة مرخصة من قبل <يئة السوق املالية بموجب ترخيص رقم فالكم ل�pدمات املالية شركة

م للقيام بخدمات التعامل بصفة أصيل ووكيل والتع�د بالتغطية، و إدارة الصناديق االس�ثمارPة 27/05/2006<ـ املوافق 29/04/1427

 واs4افظ ا-pاصة، وال�5ت}ب، وتقديم املشورة وا-sفظ _A األوراق املالية.

 ب
دير مل الرئ���� املكتب  عنوان

 الصندوق 

 شركة فالكم ل�pدمات املالية

 العليا العام طرPق

 11421الرPاض  884ص. ب. 

 8004298888<اتف 

 + 966) 11( 4617268فاكس 

 

 ج
عنوان املوقع االلك�dو}ي ملدير 

 الصندوق 
www.falcom.com.sa 

 أم5ن ا`xفظ د

 08100-37السوق املالية بموجب ترخيص رقممرخصة من قبل <يئة   سعودية ذات  �pص واحد مسا<مة مقفلةشركة املالية  البالد شركة

للقيام بخدمات التعامل بصفة أصيل ووكيل والتع�د بالتغطية، و إدارة الصناديق االس�ثمارPة م 14/08/2007املوافق <ـ01/08/1428وتارPخ 

 واs4افظ ا-pاصة، وال�5ت}ب، وتقديم املشورة وا-sفظ _A األوراق املالية.

 <ـ
 ألم5نعنوان املوقع االلك�dو}ي 

 ا`xفظ
 capital.com-albiladwww. 

 املطبق النظام .2
kية العر  ، ومدير الصندوق خاضعان لنظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية واألنظمة واللوائح األخرى ذات العالقة السارPة واملطبقة _A اململكةالسعودية لألس�مصندوق فالكم 

 السعودية.

 أ;داف صندوق االسAثمار .3
 تحقيق مEاسب رأسمالية بما يحقق نمو رأس املال ع=> املدى الطوPل.صندوق اس�ثماري عام مفتوح mªدف إ�>  <و أل;داف صندوق االسAثمار وصف أ
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 وممارساته االسAثمار  ساتاسي ب

 : الصندوق  ®mا س�ثمر ال�� األصول 

 A_ م السعودية ال�� تتوافق مع الضوابط الشرعية�سوق األس A_ األوراق املالية املدرجة A_ م أسواقس�ثمر الصندوق�ح . يمنالسعودية األس

 الصندوق املس�ثمرPن الفرصة للمشاركة _A فرص النمو ال�� تتوفر _A السوق السعودي.

 

 األع=> ا-sد األد±ى ا-sد األصول  فئات

 %100 %90 الشرLات املدرجة _A السوق السعودي و املتوافقة مع الضوابط الشرعية أس�م

 

% ع=> األقل من صا_A أصوله _A أس�م الشرLات املتوافقة مع الضوابط الشرعية واملدرجة _A السوق السعودية _A 90س�ثمر الصندوق  -

 ظروف السوق العادية.

الظروف االقتصادية غ56 مواتية لالس�ثمار، فإنه يقوم مؤقتا باس�ثمارات قد تصل  عندما عتقد مدير الصندوق بأن ظروف السوق أو -

أو ع=> شEل اس�ثمارات قص56ة أو طوPلة  % من أصول الصندوق بطرPقة دفاعية من خالل اإلبقاء ع=> Lل األصول _A صورة نقد100إ�> 

 شمل كذلك املرابحة قص56ة األجل.واالس�ثمار _A األدوات الدفاعية gشEل مؤقت قد  األجل عالية ا-,ودة.

 

 : وممارساته االس�ثمار سياسة

يوظف مدير الصندوق اس�5اتيجية اس�ثمار ±شطة لتحقيق أ<داف الصندوق وPقوم باالس�ثمار gشEل مباشر _A األس�م املدرجة _A سوق  -

 األس�م السعودي بما يتوافق مع الضوابط الشرعية.

 إدارة فرPق و¼س«>) القياس مؤشر( FSIفالكم لألس�م الشرعية  مؤشر مقابل الصندوق  أداء قياسب فالكم شركة _A األصول  إدارة تقوم -

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

 ) التوز¼ع ال~شط ع=> مستوى القطاعات.1(

 .) االنتقاء ال~شط ألس�م اs4فظة2(

قيمة _A <ذا الصندوق عن طرPق التحليل التصاعدي املرتكز ع=> القيمة طوPلة األجل، وPركز ع=> اليتم اختيار االس�ثمار _A أس�م معينة  -

السوقية لألس�م ومقارنة ذلك بتقوPم مدير الصندوق لعناصر<ا األساسية مثل أرkاح الشركة وقيمة أصول�ا والتدفقات النقدية 

ية كذلك يأخذ املدير _A االعتبار أيضا مكرر السعر للرkح وال�وامش الرkحسنوات) لتلك الشركة.  5اs4تملة ع=> املدى الطوPل (عادة 

 وقيمة التصفية للشركة.

عند اختيار اس�ثمارات الصندوق، فإن مدير الصندوق يؤمن بأ<مية الزPارات امليدانية إ�> موقع ُمْصدر األس�م وذلك لتقييم عوامل  -

 للشركة.<امة وجو<رPة مثل قوة اإلدارة والظروف اs4لية 

 االسAثمار صندوق  مدة .4

 <و صندوق اس�ثماري عام مفتوح، ولن يEون <ناك مدة محددة لعمل الصندوق وال تارPخ الستحقاق الصندوق. السعودية لألس�مصندوق فالكم 

 حدود االسAثمار /قيود .5

توافق ياالس�ثمار الصادرة عن <يئة السوق املالية وشروط وأحEام الصندوق ومذكرة املعلومات بما يل�Âم مدير الصندوق خالل إدارته للصندوق بالقيود وا-sدود ال�� تفرض�ا الئحة صناديق 

 مع املعاي56 الشرعية.

 عملة الصندوق  .6

 لس الصندوق الصندوق �A الرPال السعودي.  و_A حالة الدفع للوحدات gعملة غ56 عملة الصندوق (الرPال السعودي)، فإن مدير  عملة
ً
عر يقوم بتحوPل عملة الدفع إ�> عملة الصندوق وفقا

 بناء ع=> السعر gعد التحوPل.
ً
 صرف العمالت الساري وقت االش�5اك ومن ثّم فإن الشراء سوف يEون نافذا
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 مقابل ا`$دمات والعموالت واألbعاب .7

 أ
تفاصيل `mميع الرسوم املفروضة 

 عBC الصندوق 

.  الصندوق  أصول % من صا_A قيمة 1.75 :إدارة الصندوق  أbعاب -
ً
تحسب  الصندوق إدارة  أNعابيحصل مدير الصندوق ع=>  سنوPا

أش�ر كمستحقات، وPحتفظ مدير الصندوق با-sق  3وPتم دفع�ا Lل يوم ) تخصم _L Aل يوم تقوPم   365أيام السنة (  ع=>تناسg  �ÆشEل

والت أو أNعاب قانونية ونفقات أخرى يتم تحمل�ا بواسطة الصندوق تتعلق _A أن س�5د من الصندوق، _A أي وقت، أية رسوم أو عم

 ألنظمة <يئة السوق املالية.
ً
 بالتEاليف اإلدارPة وفقا

 رPال سعودي _A السنة. (يتحمل�ا الصندوق) 39,000 : القانو}ي اxzاسباbعاب  -

 (يتحمل�ا الصندوق). من قيمة األصول تحت ا-sفظ %0.02  أbعاب ا`xفظ: -
ً
 سنوPا

 عن الصندوق). يتحمل�ا مدير الصندوق ال يوجد ( الشرعية: ال%mنة أbعاب -

 رPال سعودي _A السنة. (يتحمل�ا الصندوق) 7,500 رسوم مراجعة ومتا&عة اإلفصاح: -

 يتم TN,يل�ا بالتEلفة و أي تEاليف تتعلق بتداول األس�م يتحمل�ا الصندوق. التعامل (الوساطة): مصار?ف -

رPال سعودي _A الش�ر _A ا-sاالت  5,000رPال سعودي عن Lل اجتماع وتEون بحد أق�ÈÉ مبلغ  3,000 :أعضاء مجلس اإلدارة  أbعاب -

 .(يتحمل�ا مدير الصندوق) ال�� يEون فmnا أك5Ë من اجتماع _A الش�ر.

 ال يوجد. �dاض:رسوم إق -

 للزLاة العامة ال�يئة من الصادرة التنفيذية الالئحة Nعليمات حسب املضافة القيمة ضرPبة تطبيق س}تم ضر?بة القيمة املضافة : -

 .والتEاليف واالNعاب واملصارPف الرسوم جميع ع=> والدخل

ال Nشمل ضرPبة القيمة املضافة مالم يتم واملس�ندات األخرى للصندوق جميع الرسوم واملصارPف املذLورة _A <ذه الشروط واألحEام 

 النص ع=> خالف ذلك.

 ب
تفاصيل مقابل الصفقات 

 املفروضة عBC االش�dاك واالس�dداد

 % من مبلغ اإلش�5اك (يتحمل�ا املس�ثمر عند االش�5اك).1.50 رسوم االش�dاك: -

 ال توجد. رسوم االس�dداد: -

 % من مبلغ االس�5داد ع=> مالك الوحدة الذي يطلب اس�5داد0.50سوف يتم تحصيل رسم اس�5داد مبكر ب~سبة  املبكر:رسوم االس�dداد  -

 ) يوما من تارPخ االش�5اك.30وحدات _A خالل ثالث6ن (

 ال يوجد :امللكية نقلرسوم  -

 للزLاة العامة ال�يئة من الصادرة التنفيذية الالئحة Nعليمات حسب املضافة القيمة ضرPبة تطبيق س}تم ضر?بة القيمة املضافة : -

 .والتEاليف واالNعاب واملصارPف الرسوم جميع ع=> والدخل

 ج
تفاصيل أي عموالت أخرى أبرم�ا 

 مدير الصندوق 
 ينطبق ال

 والAسعd5 التقو?م .8

 تقو?م أصول الصندوق   أ

وراق املالية تقوPم�ا gسعر آخر صفقة تمت _A ذلك السوق. و_A حال Lانت تلك األ : يتم املاليةاألوراق املالية املدرجة أو املتداولة _A السوق  -

 آلخر سعر قبل التعليق، إال إذا Lان <ناك دليل قاطع ع=> أن قيمة <ذه األوراق املالية قد انخفضت ع
ً
ن معلقة، فس}تم تقوPم�ا وفقا

 السعر املعلق.

ق مmqا الصندوق بناًء ع=> الطرق والقواعد ال�� يوافق علmnا أم6ن ا-sفظ وÍعد التحقأي اس�ثمار آخر: القيمة العادلة ال�� يحدد<ا مدير  -

 من قبل اs4اسب القانو±ي للصندوق.

 عند الساعة  نقاط التقو?م عدد ب
ً
 باستخدام أسعار اإلغالق لليوم السابق. 10:00صندوق فالكم لألس�م السعودية يتم تقوPمه يوميا

ً
 صباحا

 ج
ال�� سAتخذ => حالة  االجراءات

d5سعAا`$طأ => التقو?م أو ال 

, فإن مدير الصندوق يوثق ا-pطأ gشEل خاطئ_A حال تقوPم أصل من أصول الصندوق gشEل خاطئ أو حساب سعر الوحدة gشEل  -

 عن ا-pطأ _A التقوPم أو ال�سع56 الذي شEل ما ±سMته 
ً
لك ذوPتم اإلفصاح عن  ٪ أو أك5Ë من سعر الوحدة،0.5مباشر وPبلغ ال�يئة فورا

 _A موقع مدير الصندوق اإللك�5و±ي واملوقع اإللك�5و±ي للسوق و_A تقارPر الصندوق 
ً
 .فورا
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سيقوم مدير الصندوق بتعوPض جميع مالEي الوحدات املتضررPن (بما _A ذلك مالEي الوحدات السابق6ن) عن جميع أخطاء التقوPم أو  -

 ال�سع56 دون تأخ56.

 د
طر?قة احAساب سعر  تفاصيل

 الوحدة

 يقوم مدير الصندوق بحساب اس�ثمارات الصندوق _L Aل يوم تقوPم، وEPون تحديد التقوPم بناًء ع=> جميع األصول ال�� تضم�ا اs4فظة -

بناًء مخصوما مmqا املستحقات ا-pاصة بصندوق االس�ثمار _A ذلك الوقت. وPتم حساب صا_A قيمة األصول لEل وحدة " سعر الوحدة " 

 :ع=> املعادلة التالية

 عدد الوحدات القائمة وقت التقوPم÷ ملصروفات امل�5اكمة ) ا –ملستحقات ا –(إجما�A األصول 

 

 Lان نوع�ا وطبيعmÔا كما تم ايضاح طرPقة تقوPم�ا _A الفقرة ( -
ً
لنقد، اأ)، وkاالضافة إ�> ( /8تEون أصول الصندوق شاملة لEل االصول أيا

 والتوز¼عات واجبة الدفع _A شEل أس�م أو نقدية أو مستحقات أخرى للصندوق).األرkاح 

مم تEون ال�Âامات الصندوق شاملة لEل االل�Âامات أيا Lان نوع�ا وطبيعmÔا، بما _A ذلك ع=> سMيل املثال ال ا-sصر جميع القروض والذ -

 أ) من <ذه ال~شرة./7وال�� تم ايضاح�ا _A الفقرة ( الدائنة، جميع املصارPف والرسوم املستحقة أو امل�5اكمة ع=> الصندوق 

 ووقت }شر سعر الوحدة م�ان <ـ
 ع=> موق«A تداول:

ً
االلك�5و±ي ملدير  واملوقع    www.tadawul.com.sa أسعار صندوق فالكم لألس�م السعودية سوف يتم ±شر<ا يوميا

.10و بحد أق�ÈÉ الساعة    www.falcom.com.sa: الصندوق 
ً
 صباحا

 التعامالت .9

 أ
شأن  => الصندوق  مدير  مسؤوليات

 طلبات االش�dاك واالس�dداد

 إجراءات اإلش�dاك :

mÖاية يوم العمل الذي سبق يوم التعامل ع=> مدير الصندوق قبول طلبات االش�5اك واإلس�5داد _L Aل يوم عمل ح�� موعد أقصاه  -

 مباشرة. طلب االش�5اك الذي تم استالمه واس�يفاء شروطه عت×5 غ56 قابل لاللغاء.

وقع أو أي متطلبات أخرى فإن مدير الصندوق يحتفظ با-sق _A رفض أي طلب ومع ذلك،  -
ُ
بصرف النظر عن استالم طلب اإلش�5اك امل

لتقديم أية أسباب. و_A <ذه ا-sالة فإن مدير الصندوق يقوم بإعادة مبلغ االش�5اك الذي دفعه  اش�5اك _A أي صندوق دون ا-sاجة

 .خالل وقت مناسب دون خصم أو إضافة املس�ثمر مقابل االش�5اك

 : االس�dدادإجراءات 

الس�ثماره ب~سبٍة تؤدي إ�>  يجوز للمس�ثمرPن اس�5داد Lل وحدات االس�ثمار ا-pاصة ®mم أو جزء مmqا. و _A حالة اس�5داد املشارك -

 انخفاض مشاركته عن ا-sد األد±ى املطلوب للمشاركة _A الصندوق فإنه س}تم رد Lامل حصته االس�ثمارPة.

 ب

ف�dة زمنية ب5ن bسلم طلب  أق���

االس�dداد ودفع عوائده ملالك 

 الوحدات

 التا�A.يتم دفع حصيلة االس�5داد _A مدة اقصا<ا يومي عمل gعد يوم التقوPم 

 يوجد ال الصندوق  وحدات => التعامل قيود ج

 د

ال�� يؤجل مع�ا التعامل =>  ا`xاالت

الوحدات او �علق واإلجراءات 

 املتبعة => تلك ا`xاالت

 : التالية ا-sاالت _A الصندوق  وحدات _A التعامل تأجيل أو Nعليق _A ا-sق الصندوق  ملدير
 إذا طلبت ال�يئة ذلك. -1

 الصندوق أن التعليق يحقق مصا-Ù مالEي الوحدات.إذا رآي مدير  -2

ق إذا -3
ّ
 إما,  عامال الصندوق  يملك�ا ال�� األخرى  األصول  أو املالية األوراق _A التعامل فmnا يتم ال�� الرئ}سية السوق  _A التعامل عل

 الصندوق  أصول  قيمة لصا_A جو<رPة أmÖا معقول  gشEل الصندوق  مدير يرى  ال�� دوق نالص أصول  إ�> بال~سبة إما و عام gشEل

 . العام

رPخ _A حالة Nعليق تقوPم الصندوق، فإن طلبات االس�5داد أو االش�5اك ال�� يتم تقديم�ا _A تارPخ التعليق أو gعده، سوف يتم تنفيذ<ا _A تا

التا�A عندما يتم إmÖاء Nعليق التقوPم. كما سيقوم مدير الصندوق فورا باشعار ال�يئة ومالEي الوحدات بأي Nعليق مع توضيح أسباب  التعامل
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ير التعليق، واشعار<م بالطرPقة نفس�ا املستخدمة _A االشعار عن التعليق فور انmÔاء التعليق. واالفصاح عن ذلك _A املوقع االلك�5و±ي ملد

 و موقع السوق. الصندوق 

 <ـ
ال�� يجري بمقتضا;ا  اإلجراءات

 اختيار طلبات االس�dداد ال�� تؤجل

. _A حالة أن تقوPم الصندوق قد Nعامل% من صا_A قيمة أصول الصندوق _A أي يوم 10فالكم ل}ست ملزمة ب�نفيذ طلبات االس�5داد ألك5Ë من 

تم إmÖاء التا�A عندما ي التعاملقديمه _A تارPخ التعليق أو gعده يتم تنفيذه _A تارPخ تم Nعليقه، فإن طلب اس�5داد وحدات الصندوق الذي يتم ت

  .Nعليق التقوPم

 أيقوم مدير الصندوق ب�نفيذ طلبات االس�5داد املستلمة يتم اختيار طلبات االس�5داد ال�� تؤجل بناء ع=> األسبقية وÚ,م االس�5داد حيث 
ً
وال

 قيمة أصول الصندوق. أما طلبات االس�5داد املتبقية فيتم تأجيل�ا ا�> يوم التعامل التا�A.% من صا_A 10وذلك _A حدود 

 و
ملكية الوحدات إBk مسAثمر?ن  نقل

 آخر?ن
 السمح مدير الصندوق بنقل ملكية الوحدات إ�> مس�ثمرPن آخرPن.

 ز
اسAثمار مدير الصندوق => 

 الصندوق 

وkصفmÔا مدير الصندوق االش�5اك _A الصندوق ابتداًء من طرحه، ومن ثمَّ يمكن تقليص مسا<مmÔا يجوز لشركة فالكم ل�pدمات املالية 

.
ً
 للمستوى الذي عت×5 مناسبا

ً
 تدرPجيا

 ح
اxzدد واملواعيد ال�'ائية  التار?خ

 لتقديم طلبات االش�dاك واالس�dداد

اك أو مباشرة. _A حالة استالم طلب االش�5  التعاملالعمل الذي سبق يوم  يمكن االش�5اك واإلس�5داد _L Aل يوم عمل _A موعد أقصاه mÖاية يوم

�A. و_A التا _A يوم التعامل التقوPم سعر إيداع مبلغ االش�5اك gعد التارPخ اs4دد تتم اجراءاته (ما لم يقرر مدير الصندوق غ56 ذلك)ع=> أساس

. التعاملحالة عدم إستالم مبلغ اإلش�5اك بmqاية يوم 
ً
 التا�A عد طلب اإلش�5اك الغيا

 ط
تقديم الطلبات ا`$اصة  إجراءات

 باالش�dاك أو االس�dداد

 :الوحدات => االش�dاك إجراءات

ع ماملس�ثمرPن الراغب6ن _A شراء وحدات _A الصندوق علmnم Nعبئة نموذج طلب االش�5اك وتوقيعه وNسليمه ألي فرع من فروع فالكم،  ع=> -

أو Nعبئة طلب االش�5اك واملوافقة ع=> شروط وأحEام الصندوق عن طرPق نظام فالكم ل�pدمات االلك�5ونية،  .Nسديد مبلغ االس�ثمار

 ك _A ا-sساب اp4صص لذلك.وايداع مبلغ االش�5ا

_A حالة الدفع أو ا-sواالت املصرفية فإن االس�ثمار _A الصندوق سوف يتم تنفيذه فقط عند استالم إشعار بتصفية املقاصة أو  -

 .ا-sوالة

عملة و_A حالة الدفع للوحدات gعملة غ56 عملة الصندوق (الرPال السعودي)، فإن مدير اs4فظة يقوم بتحوPل عملة الدفع إ�>  -

 بناء ع=> السعر gعد التحوPل.
ً
 لسعر صرف العمالت الساري وقت االش�5اك ومن ثّم فإن الشراء سوف يEون نافذا

ً
 الصندوق وفقا

 :الوحدات اس�dداد إجراءات

ة طلب يقوم حامل الوحدات بتعبئة نموذج طلب االس�5داد وتوقيعه وNسليمه ملدير الصندوق من خالل مEاتبه _L Aل يوم عمل، أو Nعبئ -

ات االس�5داد وNسليمه عن طرPق نظام فالكم ل�pدمات االلك�5ونية، وتتم معا-,ة طلبات االس�5داد _A يوم التعامل التا�A الستالم طلب

 االس�5داد.

 ال يوجد  االد}ى لالش�dاك أو االس�dداد ا`xد ي

 األد}ى لرأس املال ا`xد ك

ملدير  -sد األد±ى خالل مدة الطرح األو�Aو_A حال عدم جمع ا مليون رPال سعودي. 50ا-sد األد±ى لرأس املال لبدء عمل الصندوق <و 

 Aيئة تمديد مدة الطرح األو��صول ع=> موافقة الs-عد اÍاملوقع االلك�5و±ي ملدير  21الصندوق و A_ واإلفصاح عن ذلك �ÈÉكحد أق 
ً
يوما

ف يقوم مدير الصندوق بإعادة مبالغ االش�5اك وأي عوائد ناتجة عن الصندوق وÜن لم يتم جمع ا-sد األد±ى خالل مدة الطرح األو�A سو 

 اس�ثمار<ا ا�> مالEي الوحدات دون أي حسم 

 وقد قام مدير الصندوق باس�يفاء <ذا املتطلب _A ف�5ة الطرح األو�A للصندوق .

 ل

الت�xيحية الالزمة  اإلجراءات

مالي5ن  10لضمان اسAيفاء متطلب 

ر?ال أو ما �عادل�ا كحد اد}ى لصا=> 

 قيمة أصول الصندوق 

بدء لي�بع مدير الصندوق األحEام الواردة _A الئحة صناديق االس�ثمار والتعاميم الصادرة عن <يئة السوق املالية فيما يخص املتطلب الالزم 

 عمل الصندوق (حيثما ينطبق).

 التوزiع سياسة .10

 لن يقوم مدير الصندوق بتوز¼ع أية أرkاح ع=> املش�5ك6ن حيث س}تم إعادة اس�ثمار أرkاح الشرLات املوزعة _A الصندوق.



  م28/10/2020: النشرة تاريخ تحديث
 

8 

 

 الوحدات مال�ي اBk التقار?ر  تقديم .11

 أ

 من mÖاية الف�5ة ال�� تم فحص�ا بواسطة املراجع ا-pارAÝ للصندوق و تحتوي <ذه التقارPر ع 35خالل  سنة نصف Lل األولية املالية التقارPرتقوم فالكم بإعداد  -
ً
=> القوائم يوما

 املالية األولية ومعلومات عن مدير الصندوق وأي معلومات أخرى gشأن أ±شطة الصندوق خالل الف�5ة.

 

 للقوان6ن املالية واألنظمة املطبقة _A اململكة العرkية السعودية خالل وكذلك تقرPر سنوي مدقق شمل البيانات املالية ال�� يتم إعد -
ً
 gعد mÖاي 70اد<ا وفقا

ً
ة السنة املالية يوما

 تفاصيل املركز املا�A للصندوق وأدائه باالضافة إ�> معلومات عن مدير الصندوق وأم6ن ا-sفظ كما _mÖ Aاية السنة املال
ً
لية السنوPة ات املاية. يتم تدقيق البيانللصندوق متضمنا

 واعتماد<ا بواسطة املراجع ا-pارAÝ للصندوق.

 

 يوÙu عمليات 30خالل  الوحدات مالEيستلم  -
ً
 من mÖاية Lل سنة تقرPرا

ً
�5ة وÜجما�A ضافة إ�> عدد وقيمة الوحدات ال�� يملك�ا املس�ثمر خالل تلك الفباإل خالل تلك الف�5ة  هيوما

 ب اp4صومة من مالك الوحدات.مقابل ا-pدمات واملصارPف واألNعا

 ب

 .وموقع السوق االلك�5و±ي يتم Nسليم <ذه التقارPر عند الطلب من خالل مEاتب مدير الصندوق دون أي رسوم، كما سوف يتم ±شر<ا _A املوقع االلك�5و±ي ملدير الصندوق  -

قع Nعليق لتقوPم الوحدات سوف يتم ±شر<ا _A املوقع االلك�5و±ي ملدير الصندوق أو مو  أي معلومات مالية أخرى يتطلب ±شر<ا بما _A ذلك أسعار الوحدات أو اإلعالن عن أي -

 .السوق االلك�5و±ي وتEون متاحة للمس�ثمرPن من خالل مEاتب مدير الصندوق دون أي رسوم

 ملقتضيات األنظمة سوف يتم أي إخطارات للمس�ثمرPن يقوم مدير الصندوق بإرسال�ا للمس�ثمرPن حسب عناوmqPم املT,لة _Þ A,ل حام=A الو  -
ً
حدات. وعند الضرورة أو وفقا

 ±شر<ا _A الsßف اليومية.

 ج
ق وموقع عند الطلب من خالل مEاتب مدير الصندوق دون أي رسوم ، كما سوف يتم ±شر<ا _A املوقع االلك�5و±ي ملدير الصندو  السنوPة املالية بالقوائم الوحدات مالEي تزوPديتم  -

 .السوق االلك�5و±ي

 الوحدات مال�ي mnل .12

 يقوم مدير الصندوق بإعداد وتحديث Þ,ل خاص بمالEي الوحدات وحفظه _A اململكة العرkية السعودية.

 الوحدات مال�ي اجتماع .13

 أ
ال�� يد�B ف('ا إBk عقد  الظروف

 الوحدات ملال�ياجتماع 

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

 .) أيام من استالم طلب كتاÍي من أم6ن ا-sفظ10يقوم مدير الصندوق بالدعوة الجتماع مالEي الوحدات خالل ( -

) أيام من استالم طلب كتاÍي من مالك أو اك5Ë من مالEي الوحدات 10يقوم مدير الصندوق بالدعوة الجتماع مالEي الوحدات خالل ( -

 قل من قيمة وحدات الصندوق.% ع=> األ25الذين يملEون مجتمع6ن أو منفردين 

 ب
 اجتماع عقد إBk الدعوة اجراءات

 ملال�ي الوحدات

ار تEون الدعوة الجتماع مالEي الوحدات باإلعالن عن ذلك _A موقع مدير الصندوق اإللك�5و±ي واملوقع اإللك�5و±ي للسوق، وkإرسال إشع -

 : وذلككتاÍي إ�> جميع مالEي الوحدات وأم6ن ا-sفظ 

 أيام ع=> األقل من االجتماع،قبل عشرة  .1

 قبل االجتماع. وس}تضمن اإلشعار تارPخ االجتماع ومEانه ووقته والقرارات املق�5حة21وkمدة ال تزPد عن ( .2
ً
 .) يوما

 إال إذا حضره عدد من مالEي الوحدات يملEون مجتمع6ن  -
ً
% ع=> األقل من قيمة وحدات 25ال يEون إجتماع مالEي الوحدات stيحا

 .لعامالصندوق ا

إذا لم ستوِف النصاب املذLور _A الفقرة السابقة ، فسيقوم مدير الصندوق بالدعوة الجتماع ثا±ي باإلعالن عن ذلك _A موقع مدير  -

ثا±ي الصندوق اإللك�5و±ي واملوقع اإللك�5و±ي للسوق وkإرسال إشعار كتاÍي إ�> جميع مالEي الوحدات وأم6ن ا-sفظ قبل موعد اإلجتماع ال

 أيا Lانت ±سبة الوحدات املمثلة _A اإلجتماع5تقل عن (بمدة ال
ً
 .) أيام. و¼عد اإلجتماع الثا±ي stيحا

 يجوز لEل مالك وحدات Nعي6ن وكيل له لتمثيله _A اجتماع مالEي الوحدات. -
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 يمتلك�ا وقت االجتماع.يجوز لEل مالك وحدات اإلدالء بصوت واحد _A اجتماع مالEي الوحدات عن Lل وحدة  تصو?ت مال�ي الوحدات حقوق  ج

 الوحدات مال�ي حقوق  .14

 من مدير الصندوق  -
ً
 .ا-sصول ع=> مذكرة املعلومات وم�pص املعلومات الرئ}سية باللغة العرkية مجانا

 .ا-sصول ع=> م�pص املعلومات الرئ}سية الذي عده مدير الصندوق بطرPقة موجزة وÍسيطة، وPتضمن املعلومات املتعلقة بخصائص الصندوق  -

 عند الطلب -
ً
 .ا-sصول ع=> م�pص لT,ل مالEي الوحدات (ع=> أن يظ�ر <ذا امل�pص جميع املعلومات املرتبطة باملالك مقدم الطلب فقط) مجانا

 .ق التصوPت _A إجتماعات مالEي الوحداتح –=> سMيل املثال ال ا-sصر ع –ممارسة جميع ا-sقوق املرتبطة بالوحدات بما _A ذلك  -

 .) أيام من سرPان التغي1056ير الصندوق بتفاصيل التغي56ات األساسية ع=> الصندوق، وذلك قبل (تلقي إشعار من مد -

 اس�5داد الوحدات (_A الصندوق العام املفتوح) قبل سرPان أي Nغي56 أسا�Èá بدون رسوم اس�5داد (إن وجدت) -

 21تلقي إشعار كتاÍي من مدير الصندوق بأي Nغي56ات م�مة مق�5حة قبل ( -
ً
 .من سرPان التغي56) يوما

 اس�5داد الوحدات (_A الصندوق العام املفتوح) قبل سرPان أي Nغي56 م�م بدون رسوم اس�5داد (إن وجدت) -

 .) أيام من سرPان التغي856تلقي إشعار كتاÍي من مدير الصندوق بأي Nغي56 واجب اإلشعار _A الصندوق العام قبل ( -

 .ه بفرض Nعليق لالش�5اك أو االس�5داد لوحدات للصندوق مع توضيح أسباب التعليقتلقي إشعار فوري من مدير الصندوق عند قيام -

 .تلقي إشعار فوري من مدير الصندوق عند قيامه بإmÖاء التعليق لالش�5اك أو االس�5داد لوحدات للصندوق  -

 .أو ال�سع56 ملالEي الوحدات املتضررPن ا-sق _A ا-sصول ع=> NعوPض من مدير الصندوق عن جميع أخطاء التقوPم -

 .إصدار قرار خاص بطلب عزل أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الصندوق، وPوجه <ذا الطلب ملديرالصندوق  -

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

 للمادة (أن يل�Âم مدير الصندوق بتطبيق جميع متطلبات ت -
ً
 .) من الئحة صناديق االس�ثمار71قديم التقارPر إ�> مالEي الوحدات وفقا

 ._A حال دمج الصناديق، يل�Âم مدير الصندوق بتطبيق جميع متطلبات الباب الساgع من الئحة صناديق االس�ثمار -

 .تلقي إشعار كتاÍي فوري من مدير الصندوق عند عزله ألم6ن ا-sفظ املع6ن من قبله -

 إشعار من مدير الصندوق عند إmÖاء الصندوق العام. تلقي -

 الوحدات مال�ي مسؤولية .15

 تقتصر مسئولية مالEي الوحدات _A تحمل خسارة اس�ثماره _A الصندوق أو جزء منه، واليEون له أي مسئولية عن ديون وال�Âامات الصندوق.

 الوحدات خصائص .16

قيمة م�ساوPة _A صا_A قيمة أصول يجوز للمدير إصدار عدد غ56 محدود من الوحدات _A صندوق فالكم لألس�م السعودية وجميع�ا من نفس النوع، وتمثل Lل وحدة حصة قياسية ذات 

 الصندوق. 

 الصندوق  وأح�ام شروط => التغيd5ات .17
 وأحEام صناديق االس�ثمار العامة واملوافقات واالشعارات اs4ددة بموجب الئحة صناديق االس�ثمار.يخضع <ذا الصندوق -,ميع األحEام املنظمة لتغي56 شروط  أ

 ب

ذات عالقة بالصندوق ستحكم بامتالك وحدات _A الصندوق يوافق املشارك ع=> أن شروط وأحEام الصندوق الواردة _A <ذه ال~شرة، وkنود طلب االش�5اك أو أي وثائق أخرى  -

 .ب}نه و ب6ن مدير الصندوق العالقة 

 للمتطلبات النظامية واللوائح املرعية، بتعديل <ذه الشروط واأل  -
ً
د حEام، أو أي وثائق أخرى، gعيوافق املشارك كذلك ع=> أن مدير الصندوق قد يقوم من وقت آلخر، وفقا

ر األساسية _A شروط وأحEام الصندوق. و_A تلك ا-sالة، يقوم مدير الصندوق بإشعا ا-sصول ع=> موافقة مالEي الوحدات ومن ثم موافقة <يئة السوق املالية ع=> التغي56ات

 .) أيام من سرPان التغي1056مالEي الوحدات واإلفصاح عن تفاصيل التغي56ات األساسية _A موقعه اإللك�5و±ي واملوقع اإللك�5و±ي للسوق وذلك قبل (
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  الوحداتلEي يقوم مدير الصندوق بإشعار <يئة السوق املالية وما -
ً
شعار  بأي Nغي56ات م�مة مق�5حة _A شروط وأحEام الصندوق. و_A تلك ا-sالة، يقوم مدير الصندوق بإكتابيا

 من سرPان التغي56. كما سيقوم مدير الصندوق باإلفصاح عن تفاصيل التغي56ات امل�مة _A موقعه اإللك�5و±21مالEي الوحدات بالتغي56ات امل�مة وذلك قبل (
ً
وقع ي وامل) يوما

 .) أيام من سرPان التغي1056اإللك�5و±ي للسوق وذلك قبل (

 بأي Nغي56ات واجبة اإلشعار وذلك قبل ( -
ً
 ) أيام من سرPان التغي56. كما سيقوم مدير الصندوق 8يقوم مدير الصندوق بإشعار <يئة السوق املالية ومالEي الوحدات كتابيا

 ) أيام من سرPان التغي21.56شعار _A موقعه اإللك�5و±ي واملوقع اإللك�5و±ي للسوق وذلك قبل (باإلفصاح عن تفاصيل التغي56ات الواجبة اإل 

  االسAثمار  صندوق  اu'اء .18

ن إذا الصندوق  إmÖاء الصندوق  ملدير يجوز  -  أي أو مةاألنظ  _N Aغي56 أي حدوث حالة _A أو للصندوق، االقتصادي ال�شغيل لت×5ير Lافية غ56 اإلدارة تحت الصندوق  أصول  قيمة أن له تب6َّ

  الوحدات مالEي وÜشعار املالية السوق  <يئة بإخطار الصندوق  مدير يقوم ا-sالة، <ذه _A. الصندوق  إلmÖاء Lاف سMب أmÖا الصندوق  مدير يرى  أخرى  ظروف
ً
 ءإmÖا _A برغبته كتابيا

  21 عن تقل ال بمدة وذلك الصندوق 
ً
 .فيه الصندوق  إmÖاء املزمع التارPخ من يوما

- A_ اء حالةmÖا تتم الصندوق  أصول  فإن الصندوق، إmÔتم تصفيPسديد وN  امات الديونÂصوم املتعلقة واالل�p-ا فيتم التصفية من املتبقية األصول  وأما با�ال~سبةب املشارك6ن ع=> توز¼ع 

 ميت لم ما للمس�ثمرPن توز¼عات أي عمل يتم لن فإنه الصندوق، تصفية بدء حالة _A. بذلك الصندوق  مدير من تأكيد إصدار وPتم الوحدات إجما�A إ�> م~سوkة وحداmãم تمثل�ا ال��

 .الصندوق  مدير بواسطة التصفية حصيلة واستالم الصندوق  أصول  Lافة تصفية

 الصندوق  مدير  .19

 أ
 وواجباته الصندوق  مدير  م�ام

 ومسؤولياته

بحكمة وÍعدل ®mدف تحقيق األ<داف االس�ثمارPة للصندوق يتو�> مدير الصندوق (شركة فالكم ل�pدمات املالية) إدارة الصندوق  -

 .املضمنة _A <ذه ال~شرة كما يراL A_ ABل األحوال مصا-Ù حام=A الوحدات _A إطار شروط وأحEام الصندوق 

العالقة ) ("أ<داف صندوق االس�ثمار") من <ذه ال~شرة وكذلك بالضوابط ذات 3يل�Âم مدير الصندوق بالضوابط الواردة _A الفقرة ( -

 .) ("قيود االس�ثمار") الواردة _A الئحة صناديق االس�ثمار41الواردة ضمن املادة (

يل�Âم مدير الصندوق كذلك بالضوابط الشرعية لالس�ثمار، وPقوم وÍشEل دوري بالتأكد من توافق جميع اس�ثمارات الصندوق مع  -

وق تحت إشراف ال�يئة الشرعية للصندوق، وتبليغ مجلس إدارة املعاي56 والضوابط الشرعية املعتمدة من ال�يئة الشرعية للصند

 .الصندوق _A حينه بأي مخالفات جو<رPة

 يقوم مدير الصندوق _A إطار م�امه بالتأكد من توفر السيولة الEافية للوفاء بأي طلبات اس�5داد محتملة. -

 ب
مدير الصندوق => bعي5ن مدير  حق

 صندوق من الباطن
 Nعي6ن مدير صندوق من الباطن اذا رأى حاجة لذلك.يحق ملدير الصندوق 

 ج
 مدير  لعزل  املنظمة األح�ام

 اسAبداله أو  الصندوق 

، و 
ً
 لتعي6ن مدير صندوق بديل للصندوق أو اتخاذ أي تدب56 آخر تراه مناسبا

ً
ذلك لل�يئة حق عزل مدير الصندوق واتخاذ أي إجراء تراه مناسبا

 اآلتية:_A حال وقوع أي من ا-sاالت 

 .مؤسسات السوق املاليةتوقف مدير الصندوق عن ممارسة ±شاط اإلدارة دون إشعار ال�يئة بذلك بموجب الئحة  .1

 .أو Nعليقه من قبل ال�يئة هإلغاء ترخيص مدير الصندوق _A ممارسة ±شاط اإلدارة أو sÞب .2

 ._A ممارسة ±شاط اإلدارة هتقديم طلب إ�> ال�يئة من مدير الصندوق إللغاء ترخيص .3

 .ال�Âام النظام أو لوائحه التنفيذيةب -شEل تراه ال�يئة جو<رPاg -إذا رأت ال�يئة أن مدير الصندوق قد أخل  .4

وفاة مدير اs4فظة االس�ثمارPة الذي يدير أصول صندوق االس�ثمار أو ä,زه أواستقالته مع عدم وجود �pص آخر مT,ل لدى مدير  .5

 إدارة أصول صندوق االس�ثمار أو أصول الصناديق ال�� يدير<ا مدير اs4فظة. الصندوق قادر ع=>

 أmÖا ذات أ<مية جو<رPة. –بناء ع=> أسس معقولة  –أي حالة أخرى ترى ال�يئة  .6

 ا`xفظ أم5ن .20

 أ
 وواجباته ا`xفظ أم5ن م�ام

 ومسؤولياته

ر املالية ) ا-,�ة املسئولة عن حفظ أصول الصندوق والقيام با-pدمات االدارPة ال�� تتعلق بمسك الT,الت واصدا البالديEون أم6ن ا-sفظ (

 املراكز املالية وتقوPم صا_A قيمة األصول واصدار صا_A قيمة األصول لوحدة الصندوق.
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 ب
ام5ن ا`xفظ => bعي5ن أم5ن  حق

 حفظ من الباطن
 حفظ من الباطن.اليحق ألم6ن ا-sفظ Nعي6ن أم6ن 

 ج
املنظمة لعزل أم5ن ا`xفظ  األح�ام

 أو اسAبداله

 عزل أم6ن ا-sفظ املع6ن من قبل مدير الصندوق أو إتخاذ أي تدب56 تراه مناسب ف حال وقوع أي من ا-sاالت اآلتية : لل�يئة -

 .السوق املاليةمؤسسات أم6ن ا-sفظ عن ممارسة ±شاط ا-sفظ دون اشعار ال�يئة بذلك بموجب الئحة  توقف .1

 . ال�يئة قبل من Nعليقه أو sÞبه أو ا-sفظ ±شاط ممارسة _A ا-sفظ أم6ن ترخيص إلغاء .2

 .ا-sفظ ±شاط ممارسة _A ترخيصه إللغاء ا-sفظ أم6ن من <يئة إ�> طلب تقديم .3

 . التنفيذية لوائحه أو ظامالن ل�Âامبا –شEل تراه ال�يئة جو<رPا g –رأت ال�يئة أن ام6ن ا-sفظ قد أخل  إذا .4

 أmÖا ذات أ<مية جو<رPة  –بناء ع=> اسس معقولة  –أي حالة اخرى ترى ال�يئة  .5

A_ فظ  <ذهs-الة سيقوم مدير الصندوق بتع6ن أم6ن حفظ بديل ونقل مسؤوليات اs-فظ أم6ن إ�>اs-60 خالل البديل ا  
ً
 . Nعي}نه من يوما

 

يجوز ملدير الصندوق عزل أم6ن ا-sفظ بموجب إشعار كتاÍي إذا رأى gشEل معقول أن عزل أم6ن ا-sفظ _A مص�sة مالEي  كما -

 من Nسلم أم6ن ا-sفظ اإلشعار الكتاÍي30سيقوم مدير الصندوق بتعي6ن أم6ن حفظ بديل له خالل ( ا-sالة <ذه _A .الوحدات
ً
و  .) يوما

 _A موقع مدير
ً
 الصندوق اإللك�5و±ي وموقع السوق اإللك�5و±ي عن Nعي6ن أم6ن حفظ بديل. س}تم اإلفصاح فورا

 القانو}ي اxzاسب .21
 PWCبراس وتر <اوس Lوkر. اxzاسب القانو}ي اسم أ

 ب
اxzاسب القانو}ي وواجباته  م�ام

 ومسؤولياته
 يقوم اs4اسب القانو±ي بمراجعة القوائم املالية األولية والسنوPة للصندوق.

 ج
 السAبدال املنظمة األح�ام

 للصندوق  القانو}ي اxzاسب

جب عليه أخذ موافقة مجلس إدارة الصندوق. وEPون ألعضاء مجلس ي_A حال أراد مدير الصندوق Nعي6ن أي محاسب القانو±ي بديل أو Nغي56ه ف

 :قانو±ي املع6ن، _A أي من ا-sاالت اآلتيةاالدارة ا-sق _A رفض Nعي6ن اs4اسب القانو±ي أو توجيه مدير الصندوق لتغي56 اs4اسب ال

 .وجود ادعاءات قائمة وم�مة حول سوء السلوك امل�è للمحاسب القانو±ي تتعلق بتأدية م�امة -

 .إذا لم عد اs4اسب القانو±ي للصندوق مستقال -

 .م�ام املراجعة gشEل مرضإذا قرر مجلس إدارة الصندوق أن اs4اسب القانو±ي ال يملك املؤ<الت وا-p×5ات الEافية لتأدية  -

 إذا طلبت ال�يئة وفق لتقدير<ا اs4ض Nغي56 اs4اسب القانو±ي املع6ّن فيما يتعلق بالصندوق. -

 الصندوق  أصول  .22
 ) من <ذه ال~شرة لصا-Ù صندوق االس�ثمار.20جميع أصول الصندوق محفوظة بواسطة أم6ن ا-sفظ اs4دد _A الفقرة رقم ( أ

 فصل أصول الصندوق عن أصوله وعن أصول عمالئه اآلخرPن. يجب ع=> أم6ن ا-sفظ ب

 ج

 ومدير الصندوق من الباطن أو أم6ن ا-sفظ أو أم6ن ا-sفظ من الباطنأجميع أصول الصندوق مملوكة gشEل جماAB ملالEي الوحدات ملكية مشاعة. واليجوز أن يEون ملدير الصندوق 

من  الصندوق أو مطالبة فيما يتعلق بتلك األصول، إال إذا Lان مدير الصندوق ومدير الصندوق من الباطن أو أم6ن ا-sفظ أو أم6ن أو مقدم املشورة أو املوزع أَي مص�sة _A أصول 

 لوحدات الصندوق، وذلك _A حدود ملكيته، أو Lان مسموحا ®mذه املطالبات بموجب أحEام الئحة ص
ً
ذه ر وأفÙß عmqا _A <ناديق االس�ثماالباطن أو مقدم املشورة أو املوزع مالEا

 الشروط واالحEام أو مذكرة املعلومات.

 الوحدات مالك إقرار  .23

لصندوق، وكذلك يقر بموافقته ع=> بمشاركة مالك الوحدات _A الصندوق فإنه يقر باالطالع ع=> شروط وأحEام الصندوق ومذكرة املعلومات وم�pص املعلومات الرئ}سية ا-pاصة با

 اش�5ك فmnا.خصائص الوحدات ال�� 
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 مذكرة املعلومات 
 
 

 اسم الصندوق 

  السعودية لألس�م فالكم صندوق 

 )(صندوق اس�ثماري عام مفتوح

 مدير الصندوق 

   شركة فالكم ل�pدمات املالية

 أم5ن ا`xفظ 

 املالية  البالد شركة

 :مذكرة املعلوماتتار?خ اصدار 

 م16/04/2007

 :بتار?خ تم تحديث آخر 

 م28/10/2020

 النحة صناديق االس�ثمار الصادرة عن <يئة السوق املالية  ألحEامتخضع مذكرة املعلومات ا-pاصة بصندوق فالكم لألس�م السعودية ومحتوPاmãا 

 مذكرة املعلومات، ننÙß باألخذ بمشورة مس�شار م�è""ننÙß املس�ثمرPن بقراءة محتوPات مذكرة املعلومات وف�م�ا. و_A حال Nعذر ف�م محتوPات 

 

 ;ام إشعار 

منفردين Lامل روجعت مذكرة املعلومات من قبل مجلس إدارة الصندوق وتمت املوافقة علmnا. وPتحمل مدير الصندوق وأعضاء مجلس إدارة  الصندوق مجتمع6ن و 

املعلومات. كما يقر وPؤكد أعضاء مجلس إدارة الصندوق ومدير الصندوق بsßة واكتمال املعلومات الواردة املسؤولية عن دقة واكتمال املعلومات الواردة _A مذكرة 

 ._A مذكرة املعلومات، كما يقرون وPؤكدون ع=> أن املعلومات والبيانات الواردة _A مذكرة املعلومات غ56 مضللة

 

حداته. ال تتحمل ال�يئة أي مسؤولية عن محتوPات مذكرة املعلومات، وال Nعطي أي تأكيد يتعلق وافقت <يئة السوق املالية ع=> تأس}س صندوق االس�ثمار وطرح و 

> أي جزء مmqا. وال Nعطي بدقmÔا أو اكتمال�ا، وتخ=A نفس�ا صراحة من أي مسؤولية م�ما Lانت، ومن أي خسارة ت~تج عما ورد _A مذكرة املعلومات أو عن االعتماد ع=

توصية gشأن جدوى االس�ثمار _A الصندوق من عدمه وال Nع�ê موافقmÔا ع=> تأس}س الصندوق توصيmÔا باالس�ثمار فيه أو تأكيد stة  <يئة السوق املالية أي

 .، وتؤكد ع=> أن قرار االس�ثمار _A الصندوق عود للمس�ثمر أو من يمثلهلشروط واألحEام ومذكرة املعلوماتاملعلومات الواردة _A ا

 

لشرعية املعينة لصندوق فالكم لألس�م السعودية) ع=> أنه صندوق اس�ثماري متوافق مع املعاي56 الشرعية ا4,ازة من قبل -,نة الرقابة ا تم اعتماد (صندوق 

 .االس�ثمار
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  االسAثمار  صندوق  معلومات .1

 
  االسAثمار  صندوق  اسم )أ

 صندوق فالكم لألس�م السعودية 
  االسAثمار  صندوق  وأح�ام شروط إصدار  تار?خ )ب

 م16/04/2007

افقة تار?خ )ج   وحداته وطرح االسAثمار  صندوق  تأس�س عBC ال�يئة مو

 م31/03/2007
  الصندوق  استحقاق وتار?خ الصندوق  مدة )د

 صندوق فالكم لألس�م السعودية <و صندوق اس�ثماري عام مفتوح، ولن يEون <ناك مدة محددة لعمل الصندوق وال تارPخ الستحقاق الصندوق.
  االسAثمار  صندوق  عملة )ه

 عملة الصندوق �A الرPال السعودي.

 

  وممارساته االسAثمار  سياسات .2

 

  االسAثمار  لصندوق  االسAثمار?ة األ;داف )أ

 _A تتوفر ال�� النمو فرص _A للمشاركة الفرصة املس�ثمرPن الصندوق  يمنح تحقيق مEاسب رأسمالية بما يحقق نمو رأس املال ع=> املدى الطوPل.

 _A املدرجة االس�م _A مباشر gشEل باالس�ثمار وPقوم الصندوق  أ<داف لتحقيق ±شطة اس�ثمار اس�5اتيجية الصندوق  مدير يوظف. السعودي السوق 

 .  الشرعية الضوابط مع يتوافق بما السعودي األس�م سوق 

 
 أسا£�� &ش�ل ف('ا الصندوق  �سAثمر  سوف ال�� املالية األوراق نوع )ب

 A_ م السعودية ال�� تتوافق مع الضوابط الشرعية .س�ثمر الصندوق�سوق األس A_ األوراق املالية املدرجة 

 
افي منطقة أو  مع5ن بلد => أو  القطاعات من مجموعة أو  صناعة أو  معينة مالية أوراق => االسAثمار  ل�dك5¤  سياسة أي )ج   معينة ةجغر

  الصندوق  اس�ثمار حدود وستEون . الصندوق  أصول  قيمة صا_A إ�> مئوPة ك~سب موsuة أصوله توز¼ع _A التالية االس�5اتيجية الصندوق  ي�بع
ً
 جغرافيا

A_ ية اململكةkالسعودية العر .A_نائية الظروف وëل ع=> بأصوله لالحتفاظ الصندوق  مدير ي�,أ قد االستEل% 100 ب~سبة نقد شEشg ة مؤقت�ملواج 

 واالس�ثمار _A األدوات الدفاعية gشEل مؤقت قد شمل كذلك املرابحة قص56ة األجل.. االس�م سوق  _A ا-sادة واالنخفاضات التقلبات

 األع=> ا-sد األد±ى ا-sد األصول  فئات

الشــــــــــــــرـLــــــات املـــــــدرجـــــــة _A الســــــــــــــوق  أســــــــــــــ�م

ـــــــــــــوابـــط  ـــــعـــودي و املـــتـــوافـــقـــــــة مـــع الضـــ الســـــــــــ

 الشرعية 

 

90% 

 

100% 

 

 
  اسAثماراته ف('ا الصندوق  و?¥يع �ش�dي  أن يحتمل ال�� املالية االوراق أسواق )د

 .السعودية املالية االسواق _A ستEون  الصندوق  اس�ثمارات جميع

 
  االسAثمار  لصندوق  االسAثمار?ة قراراته اتخاذ &غرض استخدام�ا الصندوق  ملدير  يمكن ال�� واألدوات واألساليب املعامالت )ه
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سعودي بما يوظف مدير الصندوق اس�5اتيجية اس�ثمار ±شطة لتحقيق أ<داف الصندوق وPقوم باالس�ثمار gشEل مباشر _A األس�م املدرجة _A سوق األس�م ال -

 يتوافق مع الضوابط الشرعية. 

 مستوى  لتحقيق األصول  إدارة فرPق و¼س«>) القياس مؤشر( FSIفالكم لالس�م الشرعية  مؤشر مقابل الصندوق  أداء بقياس فالكم شركة _A األصول  إدارة تقوم -

 :خالل من وذلك القياس مؤشر أداء يتجاوز  أداء

 ) التوز¼ع ال~شط ع=> مستوى القطاعات. 1(

 ) االنتقاء ال~شط ألس�م اs4فظة. 2(

طوPلة األجل، وPركز ع=> القيمة السوقية لألس�م يتم اختيار االس�ثمار _A أس�م معينة _A <ذا الصندوق عن طرPق التحليل التصاعدي املرتكز ع=> القيمة  -

سنوات)  5عادة ومقارنة ذلك بتقوPم مدير الصندوق لعناصر<ا األساسية مثل أرkاح الشركة وقيمة أصول�ا والتدفقات النقدية اs4تملة ع=> املدى الطوPل (

 الرkحية وقيمة التصفية للشركة. لتلك الشركة. كذلك يأخذ املدير _A االعتبار أيضا مكرر السعر للرkح وال�وامش

جو<رPة مثل قوة عند اختيار اس�ثمارات الصندوق، فإن مدير الصندوق يؤمن بأ<مية الزPارات امليدانية إ�> موقع ُمْصدر األس�م وذلك لتقييم عوامل <امة و  -

 اإلدارة والظروف اs4لية للشركة. 

 
  الصندوق  اسAثمارات ضمن إدراج�ا يمكن ال  ال�� املالية األوراق )و

  ذكر<ا تم ال�� غ56 مالية أوراق _A باالس�ثمار الصندوق  يقوم لن
ً
 . ج/2 بالفقرة سابقا

 
 االسAثمار قيود )ز

 ال مالية أوراق أي _A الصندوق  س�ثمر لن كما االس�ثمار، صناديق الئحة من واألرÍع6ن ا-sادية املادة _A املذLورة االس�ثمار بقيود الصندوق  مدير يل�Âم

 .للصندوق  الشرعية الرقابة <يئة من املعتمدة الشرعية املعاي56 مع وافقتت

 
  آخرون صناديق مديرو  أو  املدير  ذلك يدير;ا اسAثمار  صناديق أو  الصندوق  وحدات => الصندوق  أصول  اسAثمار  فيه يمكن الذي ا`xد )ح

 . أخرى  صناديق مديرو  أو الصندوق  مدير قبل من مدارة سواء اخرى  اس�ثمارPة صناديق أي _A باالس�ثمار الصندوق  مدير يقوم لن

 
 الصندوق  أصول  بر;ن يتعلق فيما سياساته و§يان, االق�dاض صالحيات ممارسة &شأن الصندوق  مدير  وسياسة, االق�dاض => االسAثمار  صندوق  صالحيات )ط

 . ينطبق ال

 
  نظd5  طرف أي مع للتعامل األعBC ا`xد عن االفصاح )ي

 . ينطبق ال

 
  الصندوق  مخاطر  إلدارة الصندوق  مدير  سياسة )ك

طر اs4تملة، حيث عت×5 االس�ثمار _A الصندوق من فئة االس�ثمارات عالية اp4اطر، وال يضمن مدير الصندوق نجاح االس�5اتيجيات املتبعة _A مواج�ة اp4ا -

سية لالس�ثمار _A الصندوق"). ومع ذلك، س}تخذ مدير ) ("اp4اطر الرئ}3تخضع اس�ثمارات الصندوق للعديد من اp4اطر كما <و مذLور ضمن الفقره (

تعرض فيما ي=A الصندوق جميع اإلجراءات املمكنة للتعامل مع اp4اطر ال�� يتعرض ل�ا الصندوق والتخفيف من آثار<ا بما يحقق مص�sة مالEي الوحدات. و±س

 االس�5اتيجية املتبعة للتعامل مع اp4اطر:

ولوائحه التنفيذية والئحة صناديق االس�ثمار الصادرة عن مجلس <يئة السوق املالية واألنظمة واللوائح األخرى ذات العالقة  االل�Âام بنظام السوق املالية -

 السارPة _A اململكة العرkية السعودية.

 لصندوق.احEام أ-sدود االس�ثمارPة كما وردت _A شروط و االل�Âام با -

 ندوق، والس«A ل�sصول ع=> أك×5 قدر من املعلومات ذات العالقة بأي اس�ثمار يقرر الصندوق الدخول به.االل�Âام بآلية اتخاذ القرار االس�ثماري للص -

- .Â6دف التخفيف من مخاطر ال�5كm® قيمة األصول A_ة من صاPق توز¼ع االس�ثمار ع=> فئات األصول ك~سب مئوPتنو¼ع قاعدة االس�ثمار عن طر 
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% gشEل مؤقت ملواج�ة التقلبات واالنخفاضات ا-sادة _A سوق األس�م مع مراعاة أق�ÈÉ حماية ممكنة -sملة 100االحتفاظ باألصول ع=> شEل نقد ب~سبة  -

 وحدات الصندوق.

 متاgعة قسم املطابقة واالل�Âام أل±شطة الصندوق وال�Âام مدير الصندوق بحدوده االس�ثمارPة، وواجباته تجاه العميل. -

 فالكم ببذل ا-,�د s4اولة دراسة <ذه اp4اطر قبل اتخاذ القرار االس�ثماري.أما اp4اطر الغ56 قابلة للت~بؤ فستقوم  -

 
  املؤشر  `xساب املتبعة واملن¨mية واألسس للمؤشر  املزودة وا`�mة االس�dشادي املؤشر  )ل

  (FSI) فالكم لألس�م الشرعية مؤشراملؤشر االس�5شادي للصندوق <و:  -

 .املالية فالكم ل�pدمات شركةا-,�ة املزودة للمؤشر :  -

 السوقية القيمة _A التغ56 ±سبة مع السابق اليوم _A املؤشر قيمة ضرب طرPق عن  (FSI)فالكم لألس�م الشرعية حساب يتماملنî,ية املتبعة -sساب املؤشر:  -

 .املؤشر حساب _A املشمولة للشرLات ا-sرة لألس�م

  :)FSI( حساب آلية توÙu أدناه املعادلة

  السابق لليوم املؤشر قيمة× )  السابق لليوم ا-sرة لالس�م السوقية القيم مجموع/  لليوم ا-sرة لألس�م السوقية القيم مجموع= (  املؤشر

 
   وجدت ان املشتقات عقود استخدام من ال�دف )م

 .ينطبق ال

 
افق إعفاءات أي )ن   االسAثمار  عBC حدود أو  قيود أي &شأن املالية السوق  ;يئة عل('ا تو

 .يوجد ال

  الصندوق  => لالسAثمار  الرئ�سية اz$اطر  .3

 
 أن املر¬ ومن ، السعودية األس�م سوق  ضمن املدرجة الشرªات أس�م => السAثماره بالنظر  اz$اطر  عالية االسAثمارات فئة من الصندوق  => االسAثمار  �عت©d  )أ

 .الصندوق  اسAثمارات تداول  طبيعة &س¥ب مرتفعة لتقلبات الصندوق  يتعرض

  املؤشر  أو  الصندوق  أداء عليه سيكون  ما عBC يدل ال  للمؤشر  السابق األداء أو  االسAثمار، لصندوق  السابق األداء )ب
ً
 .مستقبال

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

  �عد ال  الصندوق  => االسAثمار  إن )د
ً
 .االسAثمار لصندوق  تا&ع أو  املالية األوراق ي¥يع أو  �سوق  محC> بنك أي لدى ود�عة

 .الصندوق  وحدات => اسAثمارا°'م عن ناتجة ªلية أو  جزئية مالية خسائر  مخاطر  إBk الصندوق  => املسAثمر?ن يتعرض قد )ه

 : الصندوق  => باالسAثمار  املرتبطة اxzتملة الرئ�سية اz$اطر  )و

 
ً
مخاطرة خســــارة املال بال~ســــبة للمســــ�ثمر، وNعت×5 صــــناديق االســــ�ثمار املشــــ�5كة غ56 مســــتëناه من <ذه اp4اطرة إال أن درجة اp4اطرة تختلف توجد دائما

<ذه اp4اطر ال�� تتعلق باســـــــــــ�ثماره وأن يقرر موقفه  gشـــــــــــEل كب56 من صـــــــــــندوق اســـــــــــ�ثماري إ�> صـــــــــــندوق آخر. وعليه فإنه يجب ع=> املســـــــــــ�ثمر أن يدرك

 أن أفق االس�ثمار قص56املدى قد ي~تج عنه بيع اال االس
ً
 س�ثمارات _A ظروف غ56 مواتية. �ثماري من تلك اp4اطر، وأن يدرك أيضا

 _A العادة إال أmÖا تميل
ً
 اال أن عوائد<ا Nعت×5 منخفضـــــــة، ب}نما أن صـــــــناديق األســـــــ�م �A األك5Ë تقلبا

ً
لتحقيق معدالت  صـــــــناديق ســـــــوق النقد �A األقل تقلبا

بالتغ56ّات _A معدالت عوائد أع=>. وقد تتغ56 قيمة صـــــــا_A األصـــــــول للصـــــــندوق االســـــــ�ثماري من يوم آلخر وذلك ألن قيم األســـــــ�م ال�� ســـــــ�ثمر فmnا قد تتأثر 

ســ�ثماري، فإن الفائدة والعوامل االقتصــادية وحركة األســواق املالية وأخبار الشــرLات. ون�يجة لذلك فإنه عندما ســ�5د املســ�ثمر وحداته _A الصــندوق اال 

 قيمmÔا قد تEون أك5Ë أو أقل مقارنة gسعر الشراء. 

 , �A: ا-sصر ال املثال سMيل ع=>ر _A الصندوق , عناصر اp4اطر ال�� يمكن أن تؤثر ع=> قيمة االس�ثما

 :املال رأس نقص مخاطر  -
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إلنخفاض  _A حالة انخفاض الســـــوق gشـــــEل جو<ري وعدم إســـــتعادة قواه _A وقت مناســـــب، فمن اs4تمل أن تنخفض صـــــا_A قيمة أصـــــول الصـــــندوق تبعا

 ا�> أن يخفضوق داالنخفاض طوPل األجل _A صـــــــا_A قيمة األصـــــــول قد يضـــــــطر مدير الصـــــــن الســـــــوق.
ً
من التوز¼عات _A محاولة لتقرPب صـــــــا_A قيمة  مؤقتا

 لتأثر قدرة الصـــــــــــــندوق 
ً
 -sدوث انخفاض جو<ري _A رأس املال وكذلك تفاديا

ً
_A تحقيق العوائد ع=> املدى  األصـــــــــــــول من ســـــــــــــعر الوحدة األو�A وذلك تفاديا

 الطوPل.

 : االئتمان مخاطر  -

5ض أو الطرف املقابل _A عقد الدين أو اتفاقية إعادة الشــــــــــراء أو اتفاقية إعادة الشــــــــــراء العكســــــــــية غ56 قادر أو مخاطر االئتمان �A إمEانية أن يEون املق�

Pم ائتما±ي، غ56 راغب _A ســـداد القرض أو االل�Âام به ســـواء _A وقته اs4دد أو عدم الســـداد Lليا. جميع الشـــرLات والدول ال�� تق�5ض تخضـــع لعمليات تقو 

الية تخضـــــــــع كذلك لتقوPم ائتما±ي، وتخضـــــــــع أدوات االئتمان ال�� تصـــــــــدر<ا الشـــــــــرLات أو ا-Esومات _A األســـــــــواق الناشـــــــــئة عادة p4اطر كما أن األوراق امل

طر ائتمانية ائتمانية أع=> من غ56<ا. ب}نما تخضـــــع أدوات االئتمان ال�� تصـــــدر<ا الشـــــرLات ا-Esومية أو الشـــــرLات جيدة التأســـــ}س _A الدول املتقدمة p4ا

 و معدالت تقوPم أع=>. االنخفاض _A التقوPم االئتما±ي للُمْصِدر أو األخبار السلبية قد تؤثر ع=> القيمة السوقية ألوراقه املالية.أقل 

 : املالية األوراق مخاطر  -

. عندما يEون االقتصـــــــاد قاملشـــــــرLات الالصـــــــناديق ال�� Nســـــــ�ثمر _A أســـــــ�م 
ً
 فإن النظرة لكث56 من درجة _A الســـــــوق تتأثر بتحرLات ســـــــوق األســـــــ�م عموما

ً
وPا

من ناحية أخرى فإن أســــــعار  الشــــــرLات تEون جيدة وأســــــعار األســــــ�م قد ترتفع gشــــــEل عام وكذلك قيمة الصــــــناديق االســــــ�ثمارPة ال�� تمتلك <ذه األســــــ�م.

ـــــرLات معينة أو شـــــــر  Lات قطاع مع6ن Lالقطاع األســـــــ�م gشـــــــEل عام تنخفض _A أوقات االنكماش أو االنحســـــــار االقتصـــــــادي أوالصـــــــناAB، كما أن أســـــــ�م شــ

 gسـوق األسـ�م كEل وذلك gسـMب التغي56ات ال�� تحدث _A القطاع والنظرة االسـ�ثمارPة لتلك الشـرLات
ً
_A تلك  الصـناAB قد تتذبذب gشـEل مختلف مقارنة

 القطاعات املعينة.

ْصِدر  مخاطر  -
ُ
 :معينة ألس�ٍم  امل

 مقارنة بالســـــوق كEل. ون�يجة لذلك, فإنه _A حال أن أســـــ�م مصـــــّدر مع6ن Lانت القيمة الســـــوقية ا-pاصـــــة بأســـــ�م مصـــــدٍر مع6ن يمكن أن تEون أ
ً
ك5Ë تقلبا

 من القيمة الســــــــــوقية ألصــــــــــول الصــــــــــندوق فإن التغA_ 56 القيمة الســــــــــوقية ألســــــــــ�م ذلك املصــــــــــدر قد NســــــــــMب تقلبات كب56ة _A قيمة 
ً
 كب56ا

ً
وحدة تمثل جزءا

 بما يEون عليه ا-sال _A األحوال 
ً
 الصندوق مقارنة

ً
 كب56ا

ً
 من سيولة منخفضة _A حالة أن جزءا

ً
 فإنه قد عا±ي أيضا

ً
العادية. وÜذا Lان الصندوق أقل تنو¼عا

نه من تصـــــفية إســـــ�ثماره _A أســـــ�م ذلك املصـــــدر 
ّ

من أصـــــوله قد أســـــ�ثمر _A أســـــ�م مصـــــدر واحد، وÍشـــــEل خاص فإن الصـــــندوق قد ال يEون _A موقف يمك

 ملقابلة أي طلبات اس�5داد. 

 :الشرعية اz$اطر  -

 باألســــــ�م املتوافقة مع الضــــــوابط الشــــــرعية مقارنة بصــــــناديق األســــــ�م التقليدية و 
ً
_A حال تتمثل <ذه اp4اطر _A أن الصــــــندوق ســــــ�ثمر _A نطاق محدودا

 Lم تلك الشــر�عض الضــوابط الشــرعية، فإن تخلص الصــندوق من أســg ا الصــندوق غ56 متوافقة معmnات ال�� ســ�ثمر فLات بالبيع أصــبحت إحدى الشــر

 قد ت�5تب عليه خسائر _A حالة بيع تلك األس�م gسعر منخفض أو _A حالة ضياع الفرصة لتحقيق مستوى أداء أع=> لتلك األس�م.

 : املسAثمر?ن كبار  مخاطر  -

حد كبار حام=A يمكن شــــــــراء وkيع وحدات الصــــــــندوق بواســــــــطة مســــــــ�ثمرPن كبار أو صــــــــناديق مشــــــــ�5كة أخرى أو محافظ اســــــــ�ثمارPة خاصــــــــة. _A حالة أن أ

 أو Lل اســـ�ثماراته _A الصـــندوق، فإن الصـــندوق قد يتكبد تEلفة مEاســـب رأســـمالية وتEاليف Nعامالت أخرى خالل عملية
ً
تنفيذ  الوحدات قد اســـ�5د جزءا

نه _A حالة زPادة أحد إاخرى فومن ج�ة   االســ�5داد، إضــافة إ�> أن gعض األســ�م قد يتم بيع�ا بأســعار غ56 مناســبة وkالتا�A خفض عائد اs4فظة اs4تمل.

 من النقد -6sن توفر فرصـة اسـ�ثمارPة مما قد يؤثر 
ً
 ع=> كبار حام=A الوحدات اسـ�ثماره _A الصـندوق فإن الصـندوق قد يحتفظ بمقدار كب56 ±سـMيا

ً
سـلبا

 أداء الصندوق.

 : نظامية مخاطر  -

g اتLا الشـــــــــــــر��ا مخاطر مالية قد تواجmnاطر النظامية قد ت�5تب علp4غ56 األنظمة أو عدم التأكد من تطبيق القوان6ن واألنظمة أو اإلجراءات اN بMســـــــــــــ

ة نيالقانو  النظامية. كما أن اp4اطر القانونية الرئ}ســــة قد يEون مصــــدر<ا الشــــرLات ال�� ســــ�ثمر فmnا الصــــندوق، واحتمال Nعرضــــ�ا للمحاكمة واملســــاءلة

القانونية ب6ن الكيانات التجارPة ال�� تقوم بتوف56 املنتجات وا-pدمات gشEل رئ}�Èò للمسmÔلك6ن Nسود اp4اطر  مما يخفض من القيمة السوقية ألس�م�ا.

 وال�� _A مناسبات معينة يمكن أن تEون عرضة للدعاوى والقضايا القانونية. 

    : السيولة مخاطر  -
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بال~سبة لألسواق ذات  > نقد دون خسائر _A قيمته السوقية العادلة.Nش56 السيولة إ�> السرعة والس�ولة ال�� يمكن أن يتم بموجmóا بيع األصل وتحوPله إ�

A_ م  التقلبات العالية مثل التقلبات�عض األسg أسعار ومعدالت الفائدة، فإن A_ أو التغ56ات املفاجئة �Èáتصبح أقل سيولة  ف�5ات عدم االستقرار السيا

ســــــــــ�م يمكن أن تEون غ56 ســــــــــائلة gســــــــــMب القيود القانونية أو طبيعة االســــــــــ�ثمار أو gعض مما ع�ê أنه ال يمكن بيع�ا gســــــــــرعة وســــــــــ�ولة، كما أن gعض األ 

عر عادل ا-,وانب املعينة مثل الضــمانات أو عدم وجود املشــ�5ين الذين ل�م ا<تمام _A أســ�م أو ســوق معينة. حيث يؤدي ذلك إ�> صــعوkة بيع األســ�م gســ

 مما ي~تج عنه خسارة أو انخفاض _A عائد الصندوق.

 :السوق  اطر مخ -

ث _A مخاطر الســــوق �A مخاطر االســــ�ثمار _A األســــواق املالية. حيث ترتفع وتنخفض القيمة الســــوقية الســــ�ثمارات الصــــندوق gســــMب التطورات ال��  تحد

 gسMب التغA_ 56 الظروف اال
ً
 قتصادية واملالية العامة.الشرLات املس�ثمر فmnا أو ظروف السوق العامة أو أسعار الفائدة، كما أن قيمة السوق تتغ56 أيضا

 :األسـ�م مخاطر  -

كما أن  أســــــعار gعض األســــــ�م تميل إ�> االرتفاع واالنخفاض gشــــــEل حاد ن�يجة لعوامل ل�ا تأث56 ع=> شــــــرLات أو قطاع مع6ن أو ع=> ســــــوق األســــــ�م بEامله،

 الرLود _A الب}ئة االقتصادية أو تباطؤ النمو يمكن أن يEون له تأث56 سل�Æ ع=> أسعار مختلف األس�م اململوكة للصندوق. 

    :  مع5ن قطاع مخاطر  -

A_ قيمة A_ 56للتغ56 بناًء ع=> التغ 
ً
ذلك  أوقات معينة فإن الصــــــــندوق قد يركز اســــــــ�ثماراته ع=> قطاٍع مع6ن مما قد يجعل قيمة أصــــــــول الصــــــــندوق عرضــــــــة

 أن الصـــــــــــــ القطـاع. إن ذلـك ال�5كÂ6 يمكن أن عزز العـائـدات إن Lـان القطـاع
ً
نـدوق قـد يEون أك5Ë يمثـل إســـــــــــــ�ثمـارات محتملـة جيـدة، كمـا ع�ê ذلـك أيضــــــــــــــا

.
ً
  مخاطرة مقارنة بالصناديق األك5Ë تنوعا

 : الصغd5ة الشرªات مخاطر  -

الصــغ56ة تميل ألن تEون قابلة للمتاجرة gشــEل أقل وkأÚ,ام أصــغر مقارنة بالشــرLات الكب56ة، ون�يجة لذلك فإن أســعار أســ�م الشــرLات   أســ�م الشــرLات

 
ً
مقارنة بأســــــــ�م الشــــــــرLات الكب56ة، كما أن قيمmÔا ترتفع أو تنخفض gشــــــــEل أك5Ë حدة مقارنة بأســــــــ�م الشــــــــرLات الصــــــــغ56ة تميل ا�> أن تEون أقل اســــــــتقرارا

 p4اطر  الكب56ة وقد يEون بيع�ا أو شــراؤ<ا أك5Ë صــعوkة من غ56<ا.
ً
 جيدة لنمو رأس املال، فإmÖا تتعرض أيضــا

ً
وحيث أن الشــرLات الصــغ56ة قد توفر فرصــا

 فإن أســــ�م الشــــرLات الصــــغ56ةجو<رPة وPجب أن Nعت×L 5أســــ
ً
 _A الســــعر مقارنة بالشــــرLات الكب56ة وخاصــــة ع=> املدى  �م مضــــارkة. وتارPخيا

ً
Lانت أك5Ë تقلبا

 القص56.

إنخفاض عائدات النمو للشـــــــــــــرLات الصـــــــــــــغ56ة وقلة ســـــــــــــيولmÔا وحســـــــــــــاســـــــــــــيmÔا العالية للظروف االقتصـــــــــــــادية املتغ56ة Nعت×5 أ<م األســـــــــــــباب لتقلب أســـــــــــــعار  

إ�> ذلك أن الشـــــــــــرLات الصـــــــــــغ56ة قد يؤثر علmnا غياب اإلدارة الفعالة مما يجعل�ا غ56 قادرة ع=> توف56 األموال الضـــــــــــرورPة لتحقيق النمو  أســـــــــــ�م�ا.يضـــــــــــاف

 
ً
 .والتطوPر أو قد تEون منتجة وقادرة ع=> تطوPر منتجات وخدمات ال تتوفر ل�ا أسواق أو أmÖا لن ت~شأ أصال

  :املتا&عة مخاطر  -

قيق عوائد مشا®mة أو أفضل من أداء املؤشر اإلرشادي، وع=> Lٍل فإن قدرة الصندوق ع=> تجاوز أداء املؤشر تتأثر بنفقات ال�شغيل س«> الصندوق لتح

الذي  ســـتوى ±شـــاط التعاملواإلدارة ال�� يتكبد<ا الصـــندوق، و<ذه النفقات تتأثر gعدة عوامل Nشـــمل Ú,م أصـــول الصـــندوق وم�ارة مدير الصـــندوق وم

. إن مســـــــــتوى التعامل الغ56 معتاد ي~تج عنه نفقات إضـــــــــافية Nعوق قدرة الصـــــــــندوق لتحقيق نفس العائد املماثل أو الذي يتجاوز أداء لصـــــــــندوق ايقوم به 

 املؤشر اإلرشادي . 

 

  عامة معلومات .4

 
 الصندوق  => لالسAثمار  املس¶'دفة الفئة )أ

 السعودية األس�م gسوق  االس�ثمار _Aممن لديه الرغبة  وغ56<م حEومية ج�ات و مؤسسات و أفراد من املس�ثمرPن رئ}س gشEل الصندوق  سmÔدف

 . السعودية السوق  _A املدرجة الشرLات أس�م _A املباشر غ56 واالس�ثمار املشاركة فرصة ل�م ت�يح وال��

 
 األر§اح توزiع سياسة )ب
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 أرkاح الشرLات املوزعة _A الصندوق. لن يقوم مدير الصندوق بتوز¼ع أية أرkاح ع=> املش�5ك6ن حيث س}تم إعادة اس�ثمار

 
 االسAثمار لصندوق  السابق األداء )ج

  

 : الكC> العائد -1

 

 

 

 

 
2- <kل السنو?ة العائدات إجما�املاضية العشر  السنوات من ل : 

  الصندوق  السنوي  العائد

 %40.37 م2009 لعام

 %13.65 م2010 لعام

 %3.65 م2011 لعام

 %9.45 م2012 لعام

 %39.07 م2013 لعام

 %5.08- م2014 لعام

 %13.34- م 2015 لعام

 %2.62 م 2016 لعام

 %1.62- م 2017لعام 

 %2.75- م2018لعام 

 %29.46 م2019لعام 

 
 

 : املاضية ا`$مس السنوات مدار  عBC االس�dشادي املؤشر  مع باملقارنة االسAثمار  صندوق  أداء -3

 

 

 

 
 

 

منذ سنوات  5 سنوات  3 سنة م2019دسم×5  31 -العائد ال�5اك�� 

 التأس}س

 %133.39 %10.14 %23.86 %29.46 الصندوق 

 2015 2016 2017 2018 2019 

 %29.46 %2.75- %1.62- %2.62 %13.34- الصندوق 

 %6.51 %2.40 %2.71- %6.17 %16.98- املؤشر
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 تار?خ توزiع االر§اح عBC مدار السنوات الثالث املاضية:  -4

 ينطبق ال

 

 مدير الصندوق بإتاحة ªافة تقار?ر الصندوق `mميع املسAثمر?ن من خالل املوقع االلك�dو}ي ملدير الصندوق. سيقوم -5

 
  الوحدات مالك حقوق  )د

  العرkية باللغة الرئ}سية املعلومات وم�pص املعلومات مذكرة ع=> ا-sصول  -
ً
 .الصندوق  مدير من مجانا

 .الصندوق  بخصائص املتعلقة املعلومات وPتضمن وÍسيطة، موجزة بطرPقة الصندوق  مدير عده الذي الرئ}سية املعلومات م�pص ع=> ا-sصول  -

 ) فقط الطلب مقدم باملالك املرتبطة املعلومات جميع امل�pص <ذا يظ�ر أن ع=>( الوحدات مالEي لT,ل م�pص ع=> ا-sصول  -
ً
 .الطلب عند مجانا

 .الوحدات مالEي إجتماعات _A التصوPت حق – ا-sصر ال املثال سMيل ع=> – ذلك _A بما بالوحدات املرتبطة ا-sقوق  جميع ممارسة -

 .التغي56 سرPان من أيام) 10( قبل وذلك الصندوق، ع=> األساسية التغي56ات بتفاصيل الصندوق  مدير من إشعار تلقي -

 )وجدت إن( اس�5داد رسوم بدون  أساN �Èáغي56 أي سرPان قبل) املفتوح العام الصندوق  _A( الوحدات اس�5داد -

 ) 21( قبل مق�5حة م�مة Nغي56ات بأي الصندوق  مدير من كتاÍي إشعار تلقي -
ً
 .التغي56 سرPان من يوما

 )وجدت إن( اس�5داد رسوم بدون  م�م Nغي56 أي سرPان قبل) املفتوح العام الصندوق  _A( الوحدات اس�5داد -

 .التغي56 سرPان من أيام) 8( قبل العام الصندوق  _A اإلشعار واجب Nغي56 بأي الصندوق  مدير من كتاÍي إشعار تلقي -

 .التعليق أسباب توضيح مع للصندوق  لوحدات االس�5داد أو لالش�5اك Nعليق بفرض قيامه عند الصندوق  مدير من فوري إشعار تلقي -

 .للصندوق  لوحدات االس�5داد أو لالش�5اك التعليق بإmÖاء قيامه عند الصندوق  مدير من فوري إشعار تلقي -

 .ال�سع56 أو التقوPم أخطاء جميع عن الصندوق  مدير من NعوPض ع=> ا-sصول  _A ا-sق املتضررPن الوحدات ملالEي -

 .الصندوق  ملدير الطلب <ذا وPوجه الصندوق، إدارة مجلس أعضاء من عضو أي عزل  بطلب خاص قرار إصدار -

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

  الوحدات مالEي إ�> التقارPر تقديم متطلبات جميع بتطبيق الصندوق  مدير يل�Âم أن -
ً
 .االس�ثمار صناديق الئحة من) 71( للمادة وفقا

- A_ م الصناديق، دمج حالÂع الباب متطلبات جميع بتطبيق الصندوق  مدير يل�gاالس�ثمار صناديق الئحة من السا. 

 .قبله من املع6ن ا-sفظ ألم6ن عزله عند الصندوق  مدير من فوري كتاÍي إشعار تلقي -

 من التارPخ املزمع 21قبل مدة ال تقل عن ( الصندوق  مدير منكتاÍي  إشعار تلقي -
ً
 .فيه العام الصندوق  إmÖاء) يوما

 

  الوحدات مالك مسؤوليات )ه

 _A الصندوق أو جزء منه، واليEون له أي مسئولية عن ديون وال�Âامات الصندوق. ـتقتصر مسئولية مالEي الوحدات _A تحمل خسارة اس�ثمار<

 
 باإلu'اء ا`$اصة واإلجراءات االسAثمار  صندوق  إu'اء bستوجب ال�� ا`xاالت )و

ن إذا الصــــندوق  إmÖاء الصــــندوق  ملدير يجوز  -  حدوث حالة _A أو للصــــندوق، االقتصــــادي ال�شــــغيل لت×5ير Lافية غ56 اإلدارة تحت الصــــندوق  أصــــول  قيمة أن له تب6َّ

 املالية الســوق  <يئة بإخطار الصــندوق  مدير يقوم ا-sالة، <ذه _A. الصــندوق  إلmÖاء Lاف ســMب أmÖا الصــندوق  مدير يرى  أخرى  ظروف أي أو األنظمة _N Aغي56 أي

  الوحدات مالEي وÜشعار
ً
  21 عن تقل ال بمدة وذلك الصندوق  إmÖاء _A برغبته كتابيا

ً
 .فيه الصندوق  إmÖاء املزمع التارPخ من يوما

- A_ اء حالةmÖا تتم الصندوق  أصول  فإن الصندوق، إmÔتم تصفيPسديد وN  امات الديونÂصوم املتعلقة واالل�p-ا فيتم التصفية من املتبقية األصول  وأما با�توز¼ع 

 لن فإنه الصندوق، تصفية بدء حالة _A. بذلك الصندوق  مدير من تأكيد إصدار وPتم الوحدات إجما�A إ�> م~سوkة وحداmãم تمثل�ا ال�� بال~سبة املشارك6ن ع=>

 .الصندوق  مدير بواسطة التصفية حصيلة واستالم الصندوق  أصول  Lافة تصفية يتم لم ما للمس�ثمرPن توز¼عات أي عمل يتم

 

 .الصندوق  بأصول  املتعلقة اp4اطر لتقوPم داخلية آلية حسب دوري gشEل وذلك الصندوق  مخاطر بتقوPم الصندوق  مدير يقوم )ز
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 مقابل ا`$دمات والعموالت واألbعاب .5

 
  االسAثمار  صندوق  أصول  من املدفوعات )أ

 

.  يحصــل مدير الصــندوق ع=>  الصــندوق  أصــول % من صــا_A قيمة 1.75 إدارة الصــندوق : أbعاب -1
ً
 ع=>تحســب gشــEل تناســ�Æ  حيث الصــندوق إدارة  أNعابســنوPا

أشـ�ر كمسـتحقات، وPحتفظ مدير الصـندوق با-sق _A أن سـ�5د من الصـندوق، _A أي وقت،  3يوم ) تخصـم _L Aل يوم تقوPم وPتم دفع�ا Lل  365أيام السـنة ( 

 ألنظمة <يئة ال
ً
 سوق املالية.أية رسوم أو عموالت أو أNعاب قانونية ونفقات أخرى يتم تحمل�ا بواسطة الصندوق تتعلق بالتEاليف اإلدارPة وفقا

 رPال سعودي _A السنة. (يتحمل�ا الصندوق) 39,000 : القانو}ي اxzاسباbعاب  -2

 من قيمة األصول تحت ا-sفظ (يتحمل�ا الصندوق)%0.02  اbعاب ا`xفظ: -3

 عن الصندوق. يتحمل�ا مدير الصندوق  الشرعية: ال%mنة أbعاب -4

  (يتحمل�ا الصندوق)  رPال سعودي _A السنة. 7,500 رسوم مراجعة ومتا&عة اإلفصاح: -5

 يتم TN,يل�ا بالتEلفة و أي تEاليف تتعلق بتداول األس�م يتحمل�ا الصندوق.  التعامل (الوساطة): مصار?ف -6

رPال ســــعودي _A الشــــ�ر _A ا-sاالت ال�� يEون فmnا أك5Ë من  5,000رPال ســــعودي عن Lل اجتماع وتEون بحد أقÉــــ�È مبلغ  3,000أعضــــاء مجلس اإلدارة :  أbعاب -7

 جتماع _A الش�ر. (يتحمل�ا مدير الصندوق)ا

 ال يوجد. رسوم إق�dاض: -8

 
  واملصار?ف الرسوم )ب

 وقت دفع�ا كيفية حسا¹'ا نوع الرسوم واملصار?ف 

 الصندوق  إدارة أNعاب 1
 �Æل تناسEشg أيام السنة (  ع=>تحسب

 يوم ) تخصم _L Aل يوم تقوPم. 365
أش�ر كمستحقات. 3يتم دفع�ا Lل 

  % تحسب _mÖ Aاية الف�5ة 0.02 أم6ن ا-sفظأNعاب  2
ً
 يتم دفع�ا ش�رPا

  تدفع رPال سعودي. 39,000 القانو±ي اs4اسباNعاب  3
ً
 .سنوPا

  تدفع رPال سعودي . 7,500 رسوم مراجعة ومتاgعة اإلفصاح 4
ً
 .سنوPا

 التعامل (الوساطة) مصارPف 5
يتم TN,يل�ا بالتEلفة و أي تEاليف تتعلق 

 األس�م يتحمل�ا الصندوق.بتداول 
 .حيmqا _A تدفع

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

 كيفية حسا¹'ا املقابل 

رسوم االش�5اك (يتحمل�ا املس�ثمر  1

 عند االش�5اك أو اإلضافة).

 % من مبلغ االش�5اك.1.50

 ال توجد. رسوم االس�5داد  2

(يتحمل�ا رسوم االس�5داد املبكر  3

 املس�ثمر)

% من مبلغ االس�5داد املبكر (_A ا-sاالت ال�� يتم 0.50

 من املشاركة). رسوم  30فmnا االس�5داد خالل 
ً
يوما

 االس�5داد Nعود للصندوق.

 ال يوجد رسوم نقل امللكية  4

 
 )وجدت إن( الصندوق  مدير  ي©dم�ا خاصة عمولة أي بيان )د
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 ال يوجد
 أصول  قيمة واجماk> سنة ملدة ر?ال 50,000 بمبلغ الوحدات حامل اش�dاك اساس عBC محسوب الصندوق  ومصار?ف لرسوم اف�dا��º مثال يC> فيما )ه

 . العام خالل خسائر  أو  م�اسب ألي الصندوق  تحقيق عدم باف�dاض و .  ر?ال مليون  10 الصندوق 

 

 الوحدات حامل  الصندوق   

A50,000 .س.ر  10,000,000 .س.ر    السنة بداية االصول  قيمة اجما�  

    : يخصم

- -  االش�5اك رسوم 750 .س.ر   

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

-  ا-sفظ أم6ن أNعاب 2,000 .س.ر  - 10 .س.ر    

-  القانو±ي اs4اسب أNعاب 39,000 .س.ر   - 195 .س.ر   

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

 وجود<ا حال _A    التعامل مصارPف

Aف الرسوم اجما�Pاية واملصارmÖ السنة   - 223,500 .س.ر  - 1,868 .س.ر    

    

A_اية األصول  قيمة صاmÖ 48,133 .س.ر 9,776,500 .س.ر    السنة 

 

 

6.  d5سعAالتقو?م وال 

 
  الصندوق  يملك�ا ال�� األصول  تقو?م )أ

 فس}تم معلقة، املالية األوراق تلك Lانت حال و_A. السوق  ذلك _A تمت صفقة آخر gسعر تقوPم�ا يتم: املالية السوق  _A املتداولة أو املدرجة املالية األوراق •

  تقوPم�ا
ً
 .املعلق السعر عن انخفضت قد املالية األوراق <ذه قيمة أن ع=> قاطع دليل <ناك Lان إذا إال التعليق، قبل سعر آلخر وفقا

 اs4اسب قبل من مmqا التحقق وÍعد ا-sفظ أم6ن علmnا يوافق ال�� والقواعد الطرق  ع=> بناءً  الصندوق  مدير يحدد<ا ال�� العادلة القيمة: آخر اس�ثمار أي •

 .للصندوق  القانو±ي

 

 : مرحلت6ن ع=> الصندوق  أصول  تقوPم يتمكما 

 -sساب وتجميع�ا تراكم�ا أو دفع�ا تم ال�� سواء التEاليف Lافة خصم يتم و. ا-sالية السوق  أسعار باستخدام اإلجمالية األصول  قيمة حساب يتم: األو�> املرحلة -

A_اإلجمالية األصول  قيمة صا. 

 

 _A القائمة الصندوق  وحدات عدد ع=> التقوPم تارPخ _A الصندوق  أصول  قيمة صا_A بقسمة الصندوق  لوحدة األصول  قيمة صا_A حساب يتم: الثانية املرحلة -

 .  التقوPم يوم

 

 

  وتكرار;ا التقو?م نقاط عدد )ب

 عند الساعة 
ً
 باستخدام أسعار اإلغالق لليوم السابق. 10:00صندوق فالكم لألس�م السعودية يتم تقوPمه يوميا

ً
 صباحا
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 ا`$اطئ الAسعd5  أو  التقو?م حالة => سAتخذ ال�� اإلجراءات )ج

- A_ م حالPل الصندوق  أصول  من أصل تقوEشg ل الوحدة سعر حساب أو خاطئEشg طأ يوثق الصندوق  مدير فإن, خاطئp-ل اEشg بلغ مباشرPيئة و�ال  
ً
 فورا

  ذلك عن اإلفصاح وPتم الوحدة، سعر من أك5Ë أو٪ 0.5 ±سMته ما شEل الذي ال�سع56 أو التقوPم _A ا-pطأ عن
ً
 اإللك�5و±ي الصندوق  مدير موقع _A فورا

  .الصندوق  تقارPر و_A للسوق  اإللك�5و±ي واملوقع

 

 تأخ56 دون  ال�سع56 أو التقوPم أخطاء جميع عن) السابق6ن الوحدات مالEي ذلك _A بما( املتضررPن الوحدات مالEي جميع بتعوPض الصندوق  مدير سيقوم -

 
 واالس�dداد االش�dاك طلبات تنفيذ ألغراض الوحدة سعر  احAساب طر?قة )د

 مmqا مخصوما اs4فظة تضم�ا ال�� األصول  جميع ع=> بناءً  التقوPم تحديد وEPون  تقوPم، يوم Lل _A الصندوق  اس�ثمارات بحساب الصندوق  مدير يقوم -

  :التالية املعادلة ع=> بناءً "  الوحدة سعر"  وحدة لEل األصول  قيمة صا_A حساب وPتم. الوقت ذلك _A االس�ثمار بصندوق  ا-pاصة املستحقات

  عدد الوحدات القائمة وقت التقوPم÷ )  املصروفات امل�5اكمة –املستحقات  –(إجما�A األصول 

  االصول  لEل شاملة الصندوق  أصول  تEون  -
ً
 والتوز¼عات األرkاح النقد،( إ�> وkاالضافة ،) أ/6( الفقرة _A تقوPم�ا طرPقة ايضاح تم كما وطبيعmÔا نوع�ا Lان أيا

 .)للصندوق  أخرى  مستحقات أو نقدية أو أس�م شEل _A الدفع واجبة

 جميع الدائنة، والذمم القروض جميع ا-sصر ال املثال سMيل ع=> ذلك _A بما وطبيعmÔا، نوع�ا Lان أيا االل�Âامات لEل شاملة الصندوق  ال�Âامات تEون  -

 .املذكرة <ذه من) ب/5( الفقرة _A ايضاح�ا تم وال�� الصندوق  ع=> امل�5اكمة أو املستحقة والرسوم املصارPف

 

  وتكرار;ا الوحدة سعر  }شر  ووقت م�ان )ه

 ع=> موق«A تداول:  
ً
 بحد و  www.falcom.com.saوفالكم:   www.tadawul.com.saأسعار صندوق فالكم لألس�م السعودية سوف يتم ±شر<ا يوميا

�ÈÉ10 الساعة أق 
ً
 .صباحا

  التعامل .7

 
 الطرح األوk>  )أ

 وقد تم االنmÔاء من ف�5ة الطرح األو�A.م22/04/2007 يوم: الطرح تارPخ -

  سعودي رPال 1:  األو�A الوحدة سعر -

 

 التار?خ اxzدد واملواعيد ال�'ائية لتقديم طلبات االش�dاك واالس�dداد  )ب

مباشرة. _A حالة استالم طلب االش�5اك أو إيداع مبلغ  التعامليمكن االش�5اك واإلس�5داد _L Aل يوم عمل _A موعد أقصاه mÖاية يوم العمل الذي سبق يوم 

ة عدم إستالم مبلغ االش�5اك gعد التارPخ اs4دد تتم اجراءاته (ما لم يقرر مدير الصندوق غ56 ذلك)ع=> أساس سعر التقوPم _A يوم التعامل التا�A. و_A حال

.  التعاملاإلش�5اك بmqاية يوم 
ً
 التا�A عد طلب اإلش�5اك الغيا

 
 إجراءات االش�dاك واالس�dداد  )ج

 

 إجراءات اإلش�dاك :  -

 مبلغ Nســــديد مع فالكم، فروع من فرع ألي وNســــليمه وتوقيعه االشــــ�5اك طلب نموذج Nعبئة علmnم الصــــندوق  _A وحدات شــــراء _A الراغب6ن املســــ�ثمرPن ع=> -

 ا-sســـــاب _A االشـــــ�5اك مبلغ وايداع االلك�5ونية، ل�pدمات فالكم نظام طرPق عن الصـــــندوق  وأحEام شـــــروط ع=> واملوافقة االشـــــ�5اك طلب Nعبئة أو. االســـــ�ثمار

 .لذلك اp4صص

- A_ واالت أو الدفع حالةs-االس�ثمار فإن املصرفية ا A_  والة أو املقاصة بتصفية إشعار استالم عند فقط تنفيذه يتم سوف الصندوقs-ا. 
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- A_عملة للوحدات الدفع حالة وg 56ال( الصــــــندوق  عملة غPفظة مدير فإن ،)الســــــعودي الرs4ل يقوم اPالصــــــندوق  عملة إ�> الدفع عملة بتحو  
ً
 لســــــعر وفقا

  يEون  سوف الشراء فإن ثّم  ومن االش�5اك وقت الساري  العمالت صرف
ً
 .التحوPل gعد السعر ع=> بناء نافذا

وقع أو أي متطلبات أخرى فإن مدير 
ُ
الصندوق يحتفظ با-sق _A رفض أي طلب اش�5اك _A أي صندوق دون ا-sاجة بصرف النظر عن استالم طلب اإلش�5اك امل

 لتقديم أية أسباب. و_A <ذه ا-sالة فإن مدير الصندوق يقوم بإعادة مبلغ االش�5اك الذي دفعه املس�ثمر مقابل االش�5اك دون أي تأخ56.

 

 ال يوجد حد اد±ى لالش�5اك أو االس�5داد _A الصندوق 

 

 :  االس�dدادإجراءات  -

 االس�5داد طلب Nعبئة أو عمل، يوم Lل _A مEاتبه خالل من الصندوق  ملدير وNسليمه وتوقيعه االس�5داد طلب نموذج بتعبئة الوحدات حامل يقوم -

 .االس�5داد طلبات الستالم التا�A التعامل يوم _A االس�5داد طلبات معا-,ة وتتم االلك�5ونية، ل�pدمات فالكم نظام طرPق عن وNسليمه

مشاركته عن ا-sد  يجوز للمس�ثمرPن اس�5داد Lل وحدات االس�ثمار ا-pاصة ®mم أو جزء مmqا. و _A حالة اس�5داد املشارك الس�ثماره ب~سبٍة تؤدي إ�> انخفاض

 .التا�A التعامل يوم gعد عمل يومي اقصا<ا مدة _A االس�5داد حصيلة دفع يتماألد±ى املطلوب للمشاركة _A الصندوق فإنه س}تم رد Lامل حصته االس�ثمارPة. 

 

 mnل مال�ي الوحدات  )د

  الT,ل <ذ و¼عد السعودية، العرkية اململكة _A وPحفظه الوحدات ملالEي Þ,ل باعداد الصندوق  مدير يقوم
ً
  دليال

ً
 املثMتة الوحدات ملكية ع=> قاطعا

 عند أو مباشرة الصندوق  مدير مراسلة طرPق عن الطلب عند مجانا للوحدات مالك Lل إ�> الوحدات مالEي لT,ل م�pصا الصندوق  مدير و�Pيح. فيه

 .الصندوق  مدير مEاتب أحد طرPق

 
 ا-pطورة منخفضة اس�ثمارات _A أو عادله ما أو نقدي شEل ع=> الصندوق  لوحدات العام األو�A الطرح ف�5ة خالل استالم�ا تم ال�� االش�5اLات بحصيلة االحتفاظ تم )ه

 ح6ن إ�> اإلسالمية الشر¼عة مع ومتوافقة اململكة خارج للمؤسسة مماثلة رقابية ل�يئة أو النقد مؤسسة لتنظيم خاضع طرف مع وامل×5مة النقد سوق  صفقات مثل

 .األو�A الطرح ف�5ة انmÔاء

 

  ا`xد ;ذا إBk الوصول  عدم تأثd5  ومدى للطرح األد}ى ا`xد )و

_A ف�5ة الطرح األو�A للصندوق  املتطلبقام مدير الصندوق باس�يفاء <ذا  وقد. سعودي رPال مليون  50 <و الصندوق  عمل لبدء املال لرأس األد±ى ا-sد

. 

 
 مالي5ن ر?ال أو ما �عادل�ا كحد اد}ى لصا=> قيمة أصول الصندوق  10اإلجراءات الت�xيحية الالزمة لضمان اسAيفاء متطلب  )ح

االس�ثمار والتعاميم الصادرة عن <يئة السوق املالية فيما يخص املتطلب الالزم لبدء عمل ي�بع مدير الصندوق األحEام الواردة _A الئحة صناديق 

 الصندوق (حيثما ينطبق).

 
 ا`xاالت تلك => املتبعة واإلجراءات �علق او  الوحدات => التعامل مع�ا يؤجل ال�� ا`xاالت )ط

 : التالية ا-sاالت _A الصندوق  وحدات _A التعامل تأجيل أو Nعليق _A ا-sق الصندوق  ملدير
 إذا طلبت ال�يئة ذلك. -4

 إذا رآي مدير الصندوق أن التعليق يحقق مصا-Ù مالEي الوحدات. -5

ق إذا -6
ّ
 بال~سبة إما و عام gشEل إما,  العام الصندوق  يملك�ا ال�� األخرى  األصول  أو املالية األوراق _A التعامل فmnا يتم ال�� الرئ}سية السوق  _A التعامل عل

 . العام الصندوق  أصول  قيمة لصا_A جو<رPة أmÖا معقول  gشEل الصندوق  مدير يرى  ال�� الصندوق  أصول  إ�>
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التا�A  التعاملرPخ _A حالة Nعليق تقوPم الصندوق، فإن طلبات االس�5داد أو االش�5اك ال�� يتم تقديم�ا _A تارPخ التعليق أو gعده، سوف يتم تنفيذ<ا _A تا

Pم. كما سيقوم مدير الصندوق فورا باشعار ال�يئة ومالEي الوحدات بأي Nعليق مع توضيح أسباب التعليق، واشعار<م عندما يتم إmÖاء Nعليق التقو 

 السوق.بالطرPقة نفس�ا املستخدمة _A االشعار عن التعليق فور انmÔاء التعليق. واالفصاح عن ذلك _A املوقع االلك�5و±ي ملدير الصندوق و موقع 
 تؤجل ال�� االس�dداد طلبات اختيار  بمقتضا;ا يجري  ال�� اإلجراءات )ي

. _A حالة أن تقوPم الصندوق قد تم Nعامل% من صا_A قيمة أصول الصندوق _A أي يوم 10فالكم ل}ست ملزمة ب�نفيذ طلبات االس�5داد ألك5Ë من 

التا�A عندما يتم إmÖاء Nعليق  التعاملNعليقه، فإن طلب اس�5داد وحدات الصندوق الذي يتم تقديمه _A تارPخ التعليق أو gعده يتم تنفيذه _A تارPخ 

  املستلمة االس�5داد طلبات ب�نفيذ الصندوق  مدير يقوم حيث االس�5داد وÚ,م األسبقية ع=> بناء تؤجل ال�� االس�5داد طلبات اختيار يتمالتقوPم. 
ً
  أوال

 .التا�A التعامل يوم ا�> تأجيل�ا فيتم املتبقية االس�5داد طلبات أما. الصندوق  أصول  قيمة صا_A من% 10 حدود _A وذلك

 

 خصائص الوحدات  .8

 

وجميع�ا من نفس النوع، وتمثل Lل وحدة حصة قياسية ذات قيمة  يجوز للمدير إصدار عدد غ56 محدود من الوحدات _A صندوق فالكم لألس�م السعودية

 م�ساوPة _A صا_A قيمة أصول الصندوق.

 اxzاسبة وتقديم التقار?ر  .9

 
  املالية التقارPر )أ

  35 خالل سنة نصف Lل األولية املالية التقارPر بإعداد فالكم تقوم
ً
 التقارPر <ذه تحتوي  و للصندوق  ا-pارAÝ املراجع بواسطة فحص�ا تم ال�� الف�5ة mÖاية من يوما

 البيانات شمل مدقق سنوي  تقرPر وكذلك. الف�5ة خالل الصندوق  أ±شطة gشأن أخرى  معلومات وأي الصندوق  مدير عن ومعلومات األولية املالية القوائم ع=>

  إعداد<ا يتم ال�� املالية
ً
  70 خالل السعودية العرkية اململكة _A املطبقة واألنظمة املالية للقوان6ن وفقا

ً
  للصندوق  املالية السنة mÖاية gعد يوما

ً
 املركز تفاصيل متضمنا

Aفظ وأم6ن الصندوق  مدير عن معلومات إ�> باالضافة وأدائه للصندوق  املا�s-كما ا A_ ايةmÖ ة املالية البيانات تدقيق يتم كما.املالية السنةPواعتماد<ا السنو 

 . للصندوق  ا-pارAÝ املراجع بواسطة

 

  الصندوق  مدير عد<ا ال�� التقارPر إتاحة ووسائل أماكن )ب

 السوق  وموقع الصندوق  ملدير االلك�5و±ي املوقع _A ±شر<ا يتم سوف كما الصندوق، مدير مEاتب خالل من الطلب عند التقارPر <ذه Nسليم يتم

 املوقع _A ±شر<ا يتم سوف الوحدات لتقوPم Nعليق أي عن اإلعالن أو الوحدات أسعار ذلك _A بما ±شر<ا يتطلب أخرى  مالية معلومات أي. االلك�5و±ي

 .رسوم أي دون  الصندوق  مدير مEاتب خالل من للمس�ثمرPن متاحة وتEون  االلك�5و±ي السوق  موقع أو الصندوق  ملدير االلك�5و±ي

  أو الضرورة وعند. الوحدات حام=Þ A,ل _A املT,لة عناوmqPم حسب للمس�ثمرPن بإرسال�ا الصندوق  مدير يقوم للمس�ثمرPن إخطارات أي
ً
 وفقا

 .اليومية الsßف _A ±شر<ا يتم سوف األنظمة ملقتضيات

 
 .ذلك gعد ميالدية سنة وLل للصندوق  االو�> املاليةكما يقر مدير الصندوق بتوفر القوائم املالية للسنة  مA_ 31/12/2007 للصندوق  األو�> املالية السنة mÖاية تEون  )ج

 

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

 مجلس إدارة الصندوق  .10

 
  الصندوق  إدارة مجلس أعضاء )أ
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 يتEون مجلس إدارة الصندوق من:

 ) األستاذ / معاذ بن قاسم ا`$صاونة (رئ�س اmzلس)1

 مستقل)غd5  ) األستاذ/ سليمان أحمد أبو تايه (عضو 2

 )مستقلغd5  (عضو  ناصر العمd5 صا`¬ بن ) األستاذ/ 3

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

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

 

 
  الصندوق  إدارة مجلس أعضاء مؤ<الت )ب

 

 :)اmzلس رئ�س( ا`$صاونة قاسم بن معاذ/  األستاذ �

عمل  فالكم ل�pدمات املالية. لديه خ×5ة أك5Ë من عشر سنوات _A مجال االس�شارات املالية واإلس�ثماراألستاذ/ معاذ ا-pصاونة <و املدير العام لشركة 

 إ�> قطاع التجزئة. قبل أن تو�> م�ام املدير العام عم
ً
ل كرئ}س خالل�ا _A عدد من القطاعات من أبرز<ا: البنوك والصناعة والعقار والsßة إضافة

فالكم ل�pدمات املالية، كما عمل كمس�شار لإلدارة العليا وألعضاء مجلس اإلدارة _A العديد من الشرLات _A اململكة  مجموعة االس�ثمار املصر_g Aشركة

gعد أن Lان عمل كمس�شار لدى ديلوPت كندا، حيث أتيحت له فرصة  2008العرkية السعودية. انضم األستاذ/ معاذ لفرPق العمل _A شركة فالكم سنة 

الشرLات القيادية من خالل تقديم ا-pدمات االس�شارPة _A إدارة اp4اطر وحوكمة الشرLات وخدمات االس�شارات املالية. كما أنه  التعامل مع عدد من

ة املاج}ست56 حاصل ع=> درجة البEالورPوس _L Aل من العلوم املالية واملصرفية وكذلك _A نظم املعلومات من جامعة سانت ماري بكندا، باإلضافة إ�> درج

 _A إدارة األعمال من جامعة دل�او�Èá بكندا.

 ) :مستقلغd5   عضو ( تايه أبو  أحمد سليمان /األستاذ �

. لديه 2004األمرPكية _A عام  CPA، وحاصل ع=> ش�ادة 1998األستاذ سليمان أبو تايه حاصل ع=> بEالورPوس _A اs4اسبة من ا-,امعة االردنية _A عام 

 _A مجال اs4اسبة واملراجعة. عمل مدير املالية وا-pزPنة لدى املؤسسة االسالمية لتأم6ن االس�ثمارات وائتمان الصادرات، و عضو 15خ×5ه أك5Ë من 
ً
 عاما

منذ  6IFRSن ملشروع التحول ا�> معاي56 اs4اسبة الدولية ، مس�شار لدى ال�يئة السعودية للمحاسب6ن القانوني2012مجموعة البنك االسالمي للتنمية منذ 

 – 2012، وعضو -,نة مراجعة لدى شركة فيبEو للف�5ة 2012 – 2006كما عمل كمدير للمجموعة املالية لشركة فالكم ل�pدمات املالية للف�5ة  2012

2015. 

 :)مستقلغd5  (عضو  صا`¬ بن ناصر العمd5  /األستاذ �

 إدارة _A البEالورPوس ش�ادة إ�> باالضافةم 2010  عام برPطانيا سوانزي  جامعة من التغي56 ادارة _A  املاجست56 ش�ادة ع=> حاصل العم56 صا-Ùاألستاذ 

 للتأم6ن األمرEPي االتحاد من) HIA( الط�Æ بالتأم6ن األمرPكية الزمالة ش�ادة لديه أن كمام. 1981 عام املتحدة الواليات فلورPدا جنوب جامعة من األعمال

Aúادة إ�> باالضافة الص�التخصص ش A_ ية الرعايةsßاملدارة ال )MHP (ي االتحاد منEPللتأم6ن األمر Aúادة و الص�ش A_ د من العام التأم6ن�ي املعEاملل 

 كما أنه حاليا عضو مجلس إدارة شركة النايفات للتموPل. ،عاما 38صا-Ù خ×5ات واسعة تزPد عن  /األستاذ يمتلك. لندن، للتأم6ن ال×5يطا±ي

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

وش�ادة الدكتوراه => اللغو?ات من جامعة والية  2011 -عBC ش�ادة  املاجستd5  => إدارة األعمال التنفيذية  من جامعة امللك ف�د للب�dول واملعادن  عام  حاصل

 عضو مجلس إدا 32خ©d تز?د عن  لدية .2003 –أوكال;وما سAيلووتر ، الواليات املتحدة األمر?كية عام 
ً
 كما انه حاليا

ً
رة  والرئ�س التنفيذي لشركة م�ارة عاما

 للموارد ال¥شر?ة.

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

األªاديمية األمر?كية لإلدارة  من، حاصل عBC ش�ادة مسؤول االمتثال املعتمد 2013 –اجستd5 => إدارة األعمال من جامعة الفيصل عام امل  ش�ادة عBC حاصل

  27 عن تز?د خ©dه هلدي .2008 – عاماملالية 
ً
 نائب  ،اإلشراف عBC األعمال والرقابة التنظيميةو   والبنوك املالية االسواق => املاk> القطاع => عاما

ً
كما أنه حاليا

 ،عضو مجلس اإلدارة => في1تك السعودية ،مدير  التمو?ل => ال�يئة العامة للم1شآت الصغd5ة واملتوسطة عضو  مجلس ادارة بنك التصدير واالستd5اد السعودي

رئ�س `mنة االئتمان => مبادرة اإلقراض  ،صندوق اإلسAثمارات العامةل التا&عةعضو مجلس اإلدارة / ال%mان التنفيذية والتدقيق => شركة صندوق الصناديق 
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عضو مجلس اإلدارة  ،لألسAثمار ا`mريء => مبادرة تحف5¤ القطاع ا`$اص عضو مجلس اإلدارة => الشركة السعودية ،صاغd5 املباشر  => مبادرة تحف5¤  القطاع ا`$

mنة االئتمان ب©dنامج دعم االستدامة  عضو مجلس اإلدارة   ،©dنامج ضمان االئتمانل التا&ععضو مجلس اإلدارة => برنامج كفالة  ،مبادرة تحف5¤ القطاع ا`$اص =>̀و

 => شركة بحر العرب ألنظمة املعلومات.عضو `mنة املراجعة  ،=> شركة اال}سون للتجارة

 
  الصندوق  إدارة مجلس ومسؤوليات أدوار )ج

 Nشمل مسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق، ع=> سMيل املثال ال ا-sصر، اآلNي :
  الصندوق  يEون  ال�� ا-,و<رPة والتقارPر والقرارات العقود جميع ع=> املوافقة .1

َ
 . فmnا طرفا

 يتعلق بحقوق التصوPت املتعلقة بأصول الصندوق. اعتماد سياسة مكتوkة فيما .2

، ذلك Lان وم�� ، اإلشراف .3
ً
  الصندوق  مدير عنه يفÙß مصا-Ù تضارب أي ع=> املصادقة مناسبا

ً
 .االس�ثمار صناديق لالئحة وفقا

  مرت6ن االجتماع .4
ً
 اإلر<اب وتموPل األموال غسل عن التبليغ ومسؤول الصندوق  مدير لدى) واالل�Âام املطابقة -,نة( واالل�Âام املطابقة مسؤول مع األقل ع=> سنوPا

 .املتبعة واألنظمة اللوائح بجميع الصندوق  مدير ال�Âام من للتأكد لديه،

 .Nعي}نه حالة _A املصّفي يرفع�ا توصية أي إقرار .5

 .  االس�ثمار صناديق بالئحة ومذكرة املعلومات وأي مس�ند آخر  الصندوق  وأحEام شروط وÜل�Âام إكتمال من التأكد .6

  الوحدات مالEي مص�sة يحقق بما بمسئولياته الصندوق  مدير قيام من التأكد .7
ً
 .االس�ثمار صناديق الئحة وأحEام الصندوق، وأحEام لشروط وفقا

 . فيه الوحدات ومالEي االس�ثمار صندوق  وملص�sة بأمانة العمل .8

 تدوPن محاضر االجتماعات ال�� تب6ن جميع وقاüع االجتماعات والقرارات ال�� اتخذ<ا ا4,لس  .9

 

 الصندوق  إدارة مجلس أعضاء مEافآت تفاصيل )د

 رPال سعودي _A الش�ر _A حالة إ±عقاد 5,000رPال سعودي عن Lل اجتماع، بحٍد أق�ÈÉ  3,000تدفع مEافأة مجلس اإلدارة للمديرPن املستقل6ن بواقع 

    أك5Ë من اجتماع واحد _A الش�ر.

 
  املصا-Ù تضارب )ه

يتع6ن ع=> أي عضـــــو االفصـــــاح 4,لس إدارة الصـــــندوق عن وجود أي Nعارض مصـــــا-A_ Ù حال التصـــــوPت ع=> أي قرار يتخذه مجلس إدارة الصـــــندوق قد 

 يEون لعضو مجلس االدارة مص�sة خاصة مباشرة أو غ56 مباشرة فيه.

 
  العالقة ذي الصندوق  مجلس عضو فmnا شارك ال�� ديقالصنا إدارة مجالس جميع )و

 التالية: العامة أعضاء مجلس إدارة  <ذا الصندوق <م أعضاء _A مجلس إدارة الصناديق

 صندوق فالكم للمرابحة بالرPال السعودي. -

 .صندوق فالكم للطروحات األولية -

 صندوق فالكم املتداول لألس�م السعودية. -

 لقطاع الب�5وكيماوPات.صندوق فالكم املتداول  -

 التالية: ا-pاصة أعضاء مجلس إدارة  <ذا الصندوق <م أعضاء _A مجلس إدارة الصناديق

 صندوق فالكم للتموPل باملرابحة. -

 صندوق فالكم عرعر <يلز. -

 

 

 `mنة الرقابة الشرعية  .11
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  ومؤ<الmãم ال�,نة أعضاء )أ

 فالكم ل�pدمات املالية وال�� تتEون من السادة العلماء: املس�شار الشرAB للصندوق <م أعضاء ال�يئة الشرعية لشركة

� <kاملنيع سليمان بن هللا عبد/الشيخ معا: 

رى وقاٍض سابق الشيخ /عبدهللا املنيع <و عضو <يئة كبار العلماء باململكة العرkية السعودية منذ إ±شاmýا، ومس�شار بالديوان امللEي، وعضو مجلس الشو 

رمة. الشيخ املنيع <و نائب رئ}س ا4,لس الشرAB ل�يئة اs4اسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، ورئ}س وعضو عدة -,ان بمحكمة التميÂ6 بمكة املك

 شرعية _A البنوك السعودية وا-pليجية، له العديد من املؤلفات _A الص56فة اإلسالمية.

 : القري  عC> بن محمد/الدكتور  �

درج�� املاجســت56 والدكتوراة _A االقتصــاد من جامعة Lاليفورنيا. و<و أســتاذ االقتصــاد اإلســالمي _A جامعة امللك عبدالعزPز الدكتور محمد القري حاصــل ع=> 

ث56 من البنوك بجدة، وخب56 مجمع الفقه التاgع لرابطة العالم اإلســـــــالمي. الدكتور القري عضـــــــو _A العديد من ال�يئات الشـــــــرعية للمصـــــــرفيات اإلســـــــالمية _A ك

 العالم.حول 

 :النف�سة عبدالعز?ز  بن عبدالرحمن /الشيخ �

 بن محمد اإلمام جامعة _A متعاون  محاضـــر اإلســـالمية، املالية واملعامالت الشـــرعية، الرقابة مجال _A ســـنوات عشـــر من أك5Ë خ×5ة إســـالمي، اقتصـــاد ماجســـت56

 ومجلة املالية األســــواق لدراســــات ســــابك لكرáــــ�È بحوث تحكيم _A شــــارك الســــعودية، العرkية باململكة الشــــرعية ال�يئات من عدد _A عضــــو اإلســــالمية، ســــعود

 ).النظامية واألحEام الشرعية الضوابط( االس�ثمارPة الصناديق كتاب: ومmqا وkحوث مشارLات له .بجدة عبدالعزPز امللك بجامعة اإلسالمي االقتصاد

 
 أدوار ومسؤوليات -,نة الرقابة الشرعية  )ب

 .الشرعية للمعاي56 مطابقmÔا من للتأكد الصندوق  ووثائق االس�ثمارPة الصندوق  وسياسات أ<داف ومراجعة دراسة .1

 .الصندوق  مدير قبل من طلmóا حال _A الشرعية باملطابقة تتعلق ال�� املواضيع بخصوص الصندوق  ملدير املشورة تقديم .2

 أن املتوقع من ال�� الثانوي  السوق  أو األو�A السوق  _A أخرى  اس�ثمارات أي أو والشرLات املالية األوراق النتقاء الالزمة الشرعية املعاي56 تحديد _A املشورة إعطاء .3

 .الصندوق  فmnا س�ثمر

 .الشرعية املعاي56 مع الصندوق  اس�ثمارات مطابقة ملدى الدورPة املراقبة .4

 .للصندوق  السنوي  املراجع التقرPر مع لتضميmqا الشرعية املعاي56 مع الصندوق  أعمال مطابقة مدى حول  الشرAB الرأي إبداء .5

يع يل�Âم مدير الصــــــــــندوق باملعاي56 والتوصــــــــــيات ال�� تصــــــــــدر من -,نة الرقابة الشــــــــــرعية وPضــــــــــمن مراعاة تطبيق�ا _L Aافة اســــــــــ�ثمارات الصــــــــــندوق _A جم

 األوقات.

 
  الشرعية ال�,نة أعضاء مEافآت )ج

 يتحمل�ا مدير الصندوق عن الصندوق 

 
 الشرعية املعاي56 مع التوافق عدم حال _A املتبعة واإلجراءات الدورPة واملراجعة لالس�ثمار املعدة األصول  شرعية لتحديد املطبقة املعاي56 )د

 :الشرLات أس�م النتقاء لفالكم الشرعية ال�يئة من املعتمدة الشرعية الضوابط ي=A فيما

 :الشركة أغراض �

    :التالية األ±شطة من أك5Ë أو واحد _A الضالعة الشرLات أس�م _A التعامل يجوز  ال

  .اs4رمة التقليدية املصارف أ±شطة ذلك _A بما الشرعية غ56 املالية األدوات أو الفائدة gسعر التعامل -

  املذLاة غ56 وال�sوم و-sوم�ا وا-pنازPر واp4درات وا-pمور  حكمه _A وما Lالدخان اs4رمة السلع وNسوPق وتوز¼ع إنتاج -
ً
 القمار وصناعة شرعا

 .اs4رم ال~شاط ذات واملطاعم والفنادق واملنتجعات

 .لإلباحية تدعو ال�� واملطبوعات الوسائل و±شر إنتاج -

   .التقليدية املمتازة واألس�م املناقلة وعقود وا-pيارات املستقبليات أدوات تتضمن ال�� املشتقات -

 .للعمالت املستقبليات عقود _A التعامل �
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  :التالية بالقطاعات عالقة ذات دخل�ا مصادر تEون  شرLات من املصدرة املالية األوراق �

  .الفائدة بأسعار العالقة ذات األ±شطة أو التأم6ن وشرLات التقليدية البنوك -

    .الكحول  منتجات وتوز¼ع إنتاج -

  .األس�sة وتوز¼ع إنتاج -

 .املقامرة -

        .شرعية غ56 عالقة ذات أ±شطة أي أو ا-Âÿpير -sوم وتوز¼ع إنتاج -

 .شرعية غ56 خدمات تقدم ال�� واملنتجعات الفنادق -

 .  ذلك وأمثال واp4درات ا-pمور  وتوز¼ع إنتاج -

 

ل مع تقوم ال�,نة باملراجعة الدورPة و_A حال عدم توافق أحد أصـــــول الصـــــندوق مع املعاي56 الشـــــرعية , فإن مدير الصـــــندوق ســـــيقوم ب�ســـــ}يل <ذا األصـــــ

 بمالEي الوحدات جراء Nس}يل األصل.مراعاة عدم اإلضرار 

 مدير الصندوق  .12

 
 اسم مدير الصندوق  )أ

 . شركة فالكم ل�pدمات املالية

 
 رقم ال�dخيص الصادر عن ;يئة السوق املالية  )ب

و إدارة للقيام بخدمات التعامل بصـفة أصـيل ووكيل والتع�د بالتغطية،  06020-37مرخصـة من قبل <يئة السـوق املالية بموجب ترخيص رقم الشـركة 

 الصناديق االس�ثمارPة واs4افظ ا-pاصة، وال�5ت}ب، وتقديم املشورة وا-sفظ _A األوراق املالية.

 
 العنوان املmÃل وعنوان العمل ملدير الصندوق  )ج

  شركة فالكم ل�pدمات املالية

 طرPق العليا العام  

 11421الرPاض  884ص. ب. 

 8004298888<اتف 

 + 966) 11( 4617268فاكس 

 
 تار?خ ال�dخيص الصادر عن ;يئة السوق املالية  )د

 م27/05/2006<ـ املوافق 29/04/1427تارPخ ال�5خيص 

 
 رأس املال املدفوع ملدير الصندوق  )ه

 رPال سعودي 250,000,000 

 
 م%$ص املعلومات املالية ملدير الصندوق  )و
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 أعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق  )ز

 مجلس اإلدارة) رئ�س بدر بن ف�د العذل ( -

سنوات _A االس�ثمارات البنكية. حاصل ع=> البEالورPوس _A إدارة األعمال من جامعة بورتالند  10عد األستاذ/ بدر العذل من كبار  رجال األعمال ولديه خ×5ة 

-sا�A كنائب أول للرئ}س ونائب املدير التنفيذي إضافة إ�>  منصبه ا م). كما أن األستاذ/ بدر العذل،2007بوالية أور¼غان _A تخصص اإلدارة العامة عام (

:A=ات ا4,موعة كما يLشر A_ عض املناصبg دودة يتقلدs4ية القابضة اkات فال العرLبمجموعة شر 

 مدير عام شركة األنظمة املتطورة اs4دودة. �

 مدير عام شركة نوفوفالت العرkية السعودية اs4دودة. �

 ودة.مدير فرع شركة فال السعودية اs4د �

 كما شغل عضوPة مجلس إدارة _A العديد من الشرLات كما <و ُموÙu أدناه: 

 مجموعة شرLات فال العرkية القابضة اs4دودة. -نائب أول للرئ}س ونائب الرئ}س التنفيذي  -

 اململكة العرkية السعودية وخارج�ا. –عضو مجلس إدارة _A جميع شرLات مجموعة شرLات فال العرkية القابضة  -

 اململكة العرkية السعودية. –عضو مجلس إدارة gشركة فالكم ل�pدمات املالية  -

-  A=Pشركة األمثل للتمليك والتأج56 التموg ية السعودية. –عضو مجلس إدارةkاململكة العر 

 اململكة العرkية السعودية. –عضو مجلس إدارة gشركة ديتEون السعودية اs4دودة  -

 ال}ست. عضو مجلس إدارة شركة البالد كت -

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

 اململكة العرkية السعودية. –عضو مجلس إدارة gشركة امليم املتحدة اs4دودة  -

 اململكة العرkية السعودية. –عضو مجلس إدارة gشركة البالد لألناب}ب ا-pرسانية اs4دودة  -

 اململكة العرkية السعودية. –دارة بالشركة السعودية ا-pليجية ال�يدروليكية اs4دودة عضو مجلس إ -
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 األردن. –عمان  –عضو مجلس إدارة gشركة الEادر العرÍي لتطوPر التعليم  -

-  (�Æي الطÍاملركز العر) اصةp-ي للقلب وا-,راحة اÍشركة املركز العرg األردن. –مان ع –عضو مجلس إدارة 

 لعرkية السعودية.اململكة ا –رة gشركة التص~يع وخدمات الطاقة عضو مجلس إدا -

 اململكة العرkية السعودية. –عضو مجلس إدارة gشركة اp4ازن وا-pدمات املساندة  -

 

 مجلس اإلدارة) نائب رئ�س عبداxzسن بن عبدالرحمن السو?لم ( -

 A_ 
ً
القطاع املا�A واملصر_A، ومس�شار ما�A واداري مرخص من قبل وزارة التجارة حاصل ع=> يتمتع األستاذ/ عبداs4سن السوPلم، بخ×5ة تزPد عن عشرPن عاما

م كما أن األستاذ/ عبداs4سن السوPلم، شغل اآلن منصب الرئ}س التنفيذي والعضو 1992البEالورPوس _A العلوم اإلدارPة من جامعة امللك سعود عام 

 A_ ل، و<و عضوPأدناه:املنتدب لشركة النايفات للتمو Ùuات كما <و موLالعديد من مجالس ادارات الشر 

 شركة فالكم القابضة -

 شركة النايفات للتموPل -

 شركة اp4ازن وا-pدمات املساندة -

- Gulf Integrated Industries Co. 

 

 عبداxzسن بن محمد الصا`¬ (عضو مجلس اإلدارة)  -

 _A األعمال ا-sرة واالس�ثمار واالس�شارات واإلدارة وذلك من خالل عمله
ً
لدى بنك سامبا وسي��  يتمتع األستاذ/ عبداs4سن الصا-Ù، بخ×5ة أرÍعة وأرÍعون عاما

ستاذ/ عبداs4سن الصا-Ù، شغل م. كما أن األ 1967بنك. حصل ع=> بEالورPوس اآلداب _A إدارة األعمال واالقتصاد من جامعة وPت56 بوالية Lالفورنيا عام 

 عدة مناصب _A العديد من الشرLات كما <و ُموÙu أدناه: 

 شركة مالذ للتأم6ن وÜعادة التأم6ن التعاو±ي. -عضو مجلس اإلدارة  -

 شركة فالكم ل�pدمات املالية. -عضو مجلس اإلدارة  -

 رئ}س مجلس اإلدارة واملالك لشركة مصادر القابضة. -

 

 ):العضو املنتدب والرئ�س التنفيذي( ا`$صاونة قاسم بن معاذ/  األستاذ -

 عمل واإلســــــ�ثمار املالية االســــــ�شــــــارات مجال _A ســــــنوات عشــــــر من أك5Ë خ×5ة لديه. املالية ل�pدمات فالكم لشــــــركة العام املدير <و ا-pصــــــاونة معاذ /األســــــتاذ

  والßـــــsة والعقار والصـــــناعة البنوك: أبرز<ا من القطاعات من عدد _A خالل�ا
ً
 مجموعة كرئ}س عمل العام املدير م�ام تو�> أن قبل. التجزئة قطاع إ�> إضـــــافة

 العرkية اململكة _A الشــــــــرLات من العديد _A اإلدارة مجلس وألعضــــــــاء العليا لإلدارة كمســــــــ�شــــــــار عمل كما املالية، ل�pدمات فالكم gشــــــــركة املصــــــــر_A االســــــــ�ثمار

 مع التعامل فرصة له أتيحت حيث كندا، ديلوPت لدى كمس�شار عمل Lان أن gعد 2008 سنة فالكم شركة _A العمل لفرPق معاذ /األستاذ انضم. السعودية

 درجة ع=> حاصل أنه كما. املالية االس�شارات وخدمات الشرLات وحوكمة اp4اطر إدارة _A االس�شارPة ا-pدمات تقديم خالل من القيادية الشرLات من عدد

 من األعمال إدارة _A املاج}ســــت56 درجة إ�> باإلضــــافة بكندا، ماري  ســــانت جامعة من املعلومات نظم _A وكذلك واملصــــرفية املالية العلوم من Lل _A البEالورPوس

 .بكندا دل�او�Èá جامعة
 

 )اإلدارة مجلس عضو ( املفرج إبرا;يم ف�د -

م. 1986زPز عام يتمتع األستاذ/ ف�د املفرج، بخ×5ة طوPلة _A مجال الرقابة النقدية. حاصل ع=> البEالورPوس _A العلوم اإلدارPة من جامعة امللك عبدالع

ت الدولية مثل صندوق النقد الدو�A باإلضافة إ�>  العديد من الدورات _A مجال إدارة البنوك والرقابة املصرفية والتحليل املا�A و التدرPب لدى العديد من ا-,�ا

 وغ56<ا كما أن األستاذ/ ف�د املفرج ، شغل عدة مناصب _A العديد من الشرLات كما <و ُموÙu أدناه: 

 مجموعة سامبا املالية –عضو مجلس إدارة ورئ}س -,نة املراجعة  -

 الشركة السعودية للطباعة والتغليف. –عضو مجلس إدارة وعضو -,نة املراجعة  -
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 )اإلدارة مجلس عضو ( جبل أبو  ابرا;يم حمدم -

 _A ا4,ال املا�A والرقابة واالس�شارات املالية حيث بدأ مس56ته امل�نية من خالل عمله كمدقق خارAÝ مع 
ً
-إر±ست وPو±غ عمانخ×5ة تزPد عن خمسة عشر عاما

لعرkية الســـعودية, وkذلك يEون األســـتاذ محمد أبو جبل قد حصـــل ع=> األردن، ثم كمســـ�شـــار ومدقق خارAÝ لدى براس ووتر <اوس Lوkرز _A قطر و اململكة ا

 خ×5ة قيمة _A مراجعة ا-sسابات للعمليات التجارPة واملالية _A األسواق ا-pليجية واألردنية.

الكم ل�pدمات املالية و من ثم شــــــــركة ثم بدأ العمل كمدير إدارة اs4اســــــــبة املالية لدى فالكم ل�pدمات املالية ، وتقلد منصــــــــب رئ}س الدائرة املالية لشــــــــركة ف

 فالكم القابضة كما أنه عضو مجلس إدارة وعضو -,نة تدقيق _A عدد من الشرLات.

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

ً
 _A الدوائر املالية، ومســــــــــ�شــــــــــارا

ً
تاج p4تلف التقارPر و¼عداألســــــــــتاذ محمد أبو جبل خب56ا

 ية واإلدارPة.املال

_A مجال التحليل  حاصـــــل ع=> درجة البEالورPوس _A اs4اســـــبة من جامعة عَمان األ<لية باإلضـــــافة إ�> العديد من الدورات وال×5امج التدرMPية ال�� حصـــــل علmnا

 املا�A و الرقابة املالية و ا-sوكمة.

 

 املسؤوليات والواجبات الرئ�سية ملدير الصندوق فيما يتعلق بصندوق االسAثمار  )ح

يتو�> مدير الصندوق إدارة الصندوق بحكمة وÍعدل ®mدف تحقيق األ<داف االس�ثمارPة للصندوق املضمنة _A <ذه املذكرة كما يراL A_ ABل  -

 األحوال مصا-Ù حام=A الوحدات _A إطار شروط وأحEام الصندوق.

) ("سياسات االس�ثمار وممارساته") من <ذه املذكرة وكذلك بالضوابط ذات العالقة الواردة 2يل�Âم مدير الصندوق بالضوابط الواردة _A الفقرة ( -

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

- Pم مدير الصندوق كذلك باملعاي56 الشرعية لالس�ثمار، وÂل دوري بالتأكد من توافق جميع اس�ثمارات الصندوق مع املعاي56 يل�EشÍقوم و

 والضوابط الشرعية املعتمدة من -,نة الرقابة الشرعية للصندوق، وتبليغ مجلس إدارة الصندوق _A حينه بأي مخالفات جو<رPة.

 لبات اس�5داد محتملة.يقوم مدير الصندوق _A إطار م�امه بالتأكد من توفر السيولة الEافية للوفاء بأي ط -

 يحق ملدير الصندوق Nعي6ن مدير صندوق من الباطن إذا رأى حاجة لذلك. -

 
 امل�ام ال�� ªلف ¹'ا طرف ثالث من جانب مدير الصندوق فيما يتعلق بصندوق االسAثمار  )ط

 ال يوجد.

 
 مع أ}شطة صندوق االسAثمار  أي أ}شطة عمل أو مصا`¬ أخرى ملدير الصندوق تمثل أ;مية جو;ر?ة أو من املمكن أن تتعارض )ي

 ال يوجد.

 
 األح�ام املنظمة لعزل مدير الصندوق أو اسAبداله  )ك

، وذلك 
ً
 لتعي6ن مدير صندوق بديل للصندوق أو اتخاذ أي تدب56 آخر تراه مناسبا

ً
_A حال وقوع أي لل�يئة عزل مدير الصندوق واتخاذ أي إجراء تراه مناسبا

 من ا-sاالت اآلتية:

 .مؤسسات السوق املاليةندوق عن ممارسة ±شاط اإلدارة دون إشعار ال�يئة بذلك بموجب الئحة توقف مدير الص -1

 إلغاء ترخيص مدير الصندوق _A ممارسة ±شاط اإلدارة أو sÞبه أو Nعليقه من قبل ال�يئة. -2

 _A ممارسة ±شاط اإلدارة. هتقديم طلب إ�> ال�يئة من مدير الصندوق إللغاء ترخيص -3

 بال�Âام النظام أو لوائحه التنفيذية. -gشEل تراه ال�يئة جو<رPا -أن مدير الصندوق قد أخل إذا رأت ال�يئة  -4
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وفاة مدير اs4فظة االس�ثمارPة الذي يدير أصول صندوق االس�ثمار أو ä,زه أواستقالته مع عدم وجود �pص آخر مT,ل لدى مدير الصندوق  -5

 اديق ال�� يدير<ا مدير اs4فظة.قادر ع=> إدارة أصول صندوق االس�ثمار أو أصول الصن

 أmÖا ذات أ<مية جو<رPة. –بناء ع=> أسس معقولة  –أي حالة أخرى ترى ال�يئة  -6

 أم5ن ا`xفظ .13

 اسم أم5ن ا`xفظ )أ

 املالية  البالدشركة 

 
 رقم ال�dخيص الصادر عن ;يئة السوق املالية  )ب

 <ـ01/08/1428 وتارPخ 08100-37رقم ترخيص بموجب املالية السوق  <يئة قبل من مرخصة  مقفلة مسا<مة واحد �pص  ذات سعودية شركة املالية البالد شركة

 املشورة وتقديم وال�5ت}ب، ا-pاصة، واs4افظ االس�ثمارPة الصناديق إدارة و بالتغطية، والتع�د ووكيل أصيل بصفة التعامل بخدمات للقيام م14/08/2007املوافق

  .املالية األوراق _A وا-sفظ

 

 العنوان املmÃل وعنوان عمل ألم5ن ا`xفظ )ج

  املالية البالدشركة 

 العليا  امللك ف�د , طرPق

 11411الرPاض  140ص. ب. 

  920003636<اتف 

 + 966) 11(  2906299فاكس 

 
 تار?خ ال�dخيص الصادر عن ;يئة السوق املالية  )د

 م14/08/2007املوافق  <ـ01/08/1428تارPخ ال�5خيص 

 
 مار Aثاألساسية ومسؤوليات أم5ن ا`xفظ فيما يتعلق بصندوق االساألدوار  )ه

A_قيمة األصول واصدار صا A_م صاPالت واصدار املراكز املالية وتقو,Tة ال�� تتعلق بمسك الPدمات االدارp-قيمة  حفظ أصول الصندوق والقيام با

 األصول لوحدة الصندوق.

 
 فيما يتعلق بصندوق االسAثمار  )و

ً
 ثالثا

ً
 امل�ام ال�� ªلف ¹'ا أم5ن ا`xفظ طرفا

 ال ينطبق 

 
 األح�ام املنظمة لعزل ام5ن ا`xفظ أو اسAبداله  )ز

 : اآلتية ا-sاالت من أي وقوع حال A_ مناسب تراه تدب56 أي إتخاذ أو الصندوق  مدير قبل من املع6ن ا-sفظ أم6ن عزل  لل�يئة
 . مؤسسات السوق املالية الئحة بموجب بذلك ال�يئة اشعار دون  ا-sفظ ±شاط ممارسة عن ا-sفظ أم6ن توقف .1

 . ال�يئة قبل من Nعليقه أو sÞبه أو ا-sفظ ±شاط ممارسة _A ا-sفظ أم6ن ترخيص إلغاء .2

 .ا-sفظ ±شاط ممارسة _A ترخيصه إللغاء ا-sفظ أم6ن من <يئة إ�> طلب تقديم .3

 . التنفيذية لوائحه أو النظام بال�Âام – جو<رPا ال�يئة تراه gشEل – أخل قد ا-sفظ ام6ن أن ال�يئة رأت إذا .4

A_ الة <ذهs-فظ مسؤوليات ونقل بديل حفظ أم6ن بتع6ن الصندوق  مدير سيقوم اs-فظ أم6ن إ�> اs-60 خالل البديل ا  
ً
 . Nعي}نه من يوما
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 <ذه _A. الوحدات مالEي مص�sة _A ا-sفظ أم6ن عزل  أن معقول  gشEل رأى إذا كتاÍي إشعار بموجب ا-sفظ أم6ن عزل  الصندوق  ملدير يجوز  كما

 ) 30( خالل له بديل حفظ أم6ن بتعي6ن الصندوق  مدير سيقوم ا-sالة
ً
  اإلفصاح س}تمو  .الكتاÍي اإلشعار ا-sفظ أم6ن Nسلم من يوما

ً
 موقع _A فورا

 .بديل حفظ أم6ن Nعي6ن عن اإللك�5و±ي السوق  وموقع اإللك�5و±ي الصندوق  مدير

 االسAثمار مسAشار  .14

 يوجد ال

 املوزع .15

 يوجد ال

 القانو}ي اxzاسب .16

 
 القانو}ي اxzاسب اسم )أ

 براس وتر <اوس Lوkر

 
 القانو}ي للمحاسب العمل وعنوان املmÃل العنوان )ب

 براس وتر <اوس Lوkر 

  21برج اململكة الدور 

  11482الرPاض  8282ص.ب. 

 +966) 11( 465-4240<اتف: 

 + 966) 11( 465-1663فاكس: 

www.pwc.com/me 

 
 األساسية ومسؤوليات اxzاسب القانو}ي فيما يتعلق بصندوق االسAثمار  األدوار  )ج

 .للصندوق  والسنوPة األولية املالية القوائم بمراجعة القانو±ي اs4اسب يقوم

 أخرى  معلومات .17

 
 عند فعC> أو  محتمل مصا`¬ bعارض وأي املصا`¬ bعارض ملعا`mة املتبعة واالجراءات السياسات عBC االطالع => ا`xق الوحدات حامC> الصندوق  مدير  يمنح )أ

 .مقابل و§دون  الطلب

 
 والعموالت ا`$اصة  التخفيضات )ب

  يراه ما حسب مmqا جزء أو االش�5اك رسوم من املش�5ك6ن gعض إعفاء الصندوق  ملدير يحق
ً
 أسباب ذكر دون  الوحدات ومالEي الصندوق  ملص�sة مالئما

 .  ذلك

 
 أو الضر?بة  الزªاة )ج

 .صندوق لل زLاة مبلغ بدفع الصندوق  مدير يقوم ال -
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 الرسوم جميع ع=> والدخل للزLاة العامة ال�يئة من الصادرة التنفيذية الالئحة Nعليمات حسب املضافة القيمة ضرPبة تطبيق س}تم:  املضافة القيمة ضرPبة -

 .ذلك خالف ع=> النص يتم مالم املضافة القيمة ضرPبة Nشمل ال مس�ندات الصندوق  _A املذLورة واملصارPف الرسوم جميع .والتEاليف واالNعاب واملصارPف

 

 وتفاصيل اجتماع مال�ي الوحدات  معلومات )د

 .ا-sفظ أم6ن من كتاÍي طلب استالم  من أيام) 10( خالل الوحدات مالEي الجتماع بالدعوة الصندوق  مدير يقوم .1

 مجتمع6ن يملEون  الذين الوحدات مالEي من اك5Ë أو مالك من كتاÍي طلب استالم  من أيام) 10( خالل الوحدات مالEي الجتماع بالدعوة الصندوق  مدير يقوم .2

 .الصندوق  وحدات قيمة من األقل ع=>% 25 منفردين أو

 مالEي جميع إ�> كتاÍي إشعار وkإرسال للسوق، اإللك�5و±ي واملوقع اإللك�5و±ي الصندوق  مدير موقع _A ذلك عن باإلعالن الوحدات مالEي الجتماع الدعوة تEون  .3

 ) 21( عن تزPد ال وkمدة) 2 االجتماع، من األقل ع=> أيام عشرة قبل) 1) وجد إن( ا-sفظ وأم6ن الوحدات
ً
 االجتماع تارPخ اإلشعار وس}تضمن. االجتماع قبل يوما

 .املق�5حة والقرارات ووقته Eانهوم

  الوحدات مالEي إجتماع اليEون  .4
ً
 .العام الصندوق  وحدات قيمة من األقل ع=>% 25 مجتمع6ن يملEون  الوحدات مالEي من عدد حضره إذا إال stيحا

 واملوقع اإللك�5و±ي الصندوق  مدير موقع _A ذلك عن باإلعالن ثا±ي الجتماع بالدعوة الصندوق  مدير فسيقوم ،4 الفقرة _A املذLور  النصاب ستوِف  لم إذا .5

 الثا±ي اإلجتماع و¼عد. أيام) 5( عن التقل بمدة الثا±ي اإلجتماع موعد قبل ا-sفظ وأم6ن الوحدات مالEي جميع إ�> كتاÍي إشعار وkإرسال للسوق  اإللك�5و±ي

 
ً
 .اإلجتماع _A املمثلة الوحدات ±سبة Lانت أيا stيحا

 .الوحدات مالEي اجتماع _A لتمثيله له وكيل Nعي6ن وحدات مالك لEل يجوز  .6

 .االجتماع وقت يمتلك�ا وحدة Lل عن الوحدات مالEي اجتماع _A واحد بصوت اإلدالء وحدات مالك لEل يجوز  .7

 

 الصندوق  إmÖاء )ه

ن إذا الصندوق  إmÖاء الصندوق  ملدير يجوز  -  أي حدوث حالة _A أو للصندوق، االقتصادي ال�شغيل لت×5ير Lافية غ56 اإلدارة تحت الصندوق  أصول  قيمة أن له تب6َّ

 وÜشعار املالية السوق  <يئة بإخطار الصندوق  مدير يقوم ا-sالة، <ذه _A. الصندوق  إلmÖاء Lاف سMب أmÖا الصندوق  مدير يرى  أخرى  ظروف أي أو األنظمة _N Aغي56

  الوحدات مالEي
ً
  21 عن تقل ال بمدة وذلك الصندوق  إmÖاء _A برغبته كتابيا

ً
 .فيه الصندوق  إmÖاء املزمع التارPخ من يوما

- A_ اء حالةmÖا تتم الصندوق  أصول  فإن الصندوق، إmÔتم تصفيPسديد وN  امات الديونÂصوم املتعلقة واالل�p-ا فيتم التصفية من املتبقية األصول  وأما با�ع=> توز¼ع 

 عمل يتم لن فإنه الصندوق، تصفية بدء حالة _A. بذلك الصندوق  مدير من تأكيد إصدار وPتم الوحدات إجما�A إ�> م~سوkة وحداmãم تمثل�ا ال�� بال~سبة املشارك6ن

 .الصندوق  مدير بواسطة التصفية حصيلة واستالم الصندوق  أصول  Lافة تصفية يتم لم ما للمس�ثمرPن توز¼عات أي

 
 حول  مالحظة أو شEوى  أي وجود حالة _A الوحدات ملالك يمكن كما مقابل، وkدون  الطلب عند الشEاوى  بمعا-,ة ا-pاصة اإلجراءات بتقديم الصندوق  مدير سيقوم )و

 :التا�A العنوان إ�> إرسال�ا الصندوق،

 املالية ل�pدمات فالكم شركة

 اp4اطر وÜدارة واإلل�Âام املطابقة مجموعة

  العام العليا طرPق

 11421 الرPاض 884. ب. ص

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

 :التا�A األك�5و±ي ال×5يد إ�> املالحظات إرسال يمكن كما

Addingvalue@falcom.com.sa    

 
 ا`�mة القضائية اz$تصة بالنظر => أي نزاع  )ز

 .االسثمار صناديق _A االس�ثمار عن أو من نا��È نزاع أي _A بالنظر اp4تصة القضائية ا-,�ة �A املالية األوراق منازعات _A الفصل -,نة
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 والقوائم املعلومات، مذكرة _A مذLور  عقد وLل الرئ}سية، املعلومات وم�pص الصندوق، وأحEام شروط ع=> االطالع _A ا-sق الوحدات حام=A الصندوق  مدير يمنح )ح

 .الصندوق  ملدير املالية

 

 أم6ن أو ا-sفظ أم6ن أو الباطن من الصندوق  مدير وأ الصندوق  ملدير يEون  أن واليجوز . مشاعة ملكية الوحدات ملالEي جماg ABشEل مملوكة الصندوق  أصول  جميع )ط

 من الصندوق  مدير وأ الصندوق  مدير Lان إذا إال األصول، بتلك يتعلق فيما مطالبة أو الصندوق  أصول  _A مص�sة أَي  املوزع أو املشورة مقدم أو الباطن من ا-sفظ

  املوزع أو املشورة مقدم أو الباطن من ا-sفظ أم6ن أو ا-sفظ أم6ن أو الباطن
ً
 بموجب املطالبات ®mذه مسموحا Lان أو ملكيته، حدود _A وذلك الصندوق، لوحدات مالEا

 .املعلومات مذكرة أو واالحEام الشروط <ذه _A عmqا وأفÙß االس�ثمار صناديق الئحة أحEام

 

ا-sالي6ن أو اs4تمل6ن أو مس�شارو<م امل�نيون من إتخاذ قرار االس�ثمار _A الصندوق خالفا ع=> ما تم ال يوجد أي معلومات أخرى معروفة قد تمكن مالEي الوحدات  )ي

 ذكره _A الشروط واألحEام و مذكرةاملعلومات .

 

افقت قد اإلسAثمار  صناديق الئحة قيود من إعفاءات أي )ك  . ساتهممار  و  اإلسAثمار  سياسات => ذكره تم ما عBC خالفا مسبقا ال�يئة عل('ا و

 اليوجد

 

 مدير الصندوق فيما يتعلق بحقوق التصو?ت  سياسة )ل

 اp4اطر إدارة و واإلل�Âام املطابقة مجموعة و الصندوق  إدارة مجلس ب6ن بالتعاون  فانه التصوPت -sقوق  فالكم لدى املتبع الداخ=A النظام ع=> بناء

 مجموعة بإس�شارة  النظام <ذا إطار ضمن التصوPت قرارات  يتخذ سوف الصندوق  مدير  ان كما  التصوPت حالة _A النظام <ذا اتباع يتم سوف

 .اp4اطر وÜدارة واإلل�Âام املطابقة

 إضافية النواع معينة من الصناديق  معلومات .18

 ينطبق  ال
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 م%$ص املعلومات الرئ�سية
 

 

 اسم الصندوق 

  السعودية لألس�م فالكم صندوق 

 )عام مفتوح (صندوق اس�ثماري 

 

 

 مدير الصندوق 

 شركة فالكم ل�pدمات املالية  

 

 
 :آخر  تحديث تم بتار?خ

 م28/10/2020

 
 
 

 لألس�م فالكم صندوق  => وحدات لشراء ل�م املتاحة الفرصة دراسة من لتمكي�'م وذلك للمسAثمر?ن أساسية بصورة ;ذا املعلومات م%$ص إعداد تم

الصندوق  ;ذا => االسAثمار &شأن قرار أي اتخاذ قبل بتمعن األخرى  واملسAندات واألح�ام الشروط قراءة اxzتمل5ن املسAثمر?ن وعBC السعودية . 
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  الرئ�سية علوماتامل .1

 

  االسAثمار  صندوق  اسم )أ

 صندوق فالكم لألس�م السعودية     

)صندوق اس�ثماري عام مفتوح(    

 

  االسAثمار لصندوق  االسAثمار?ة األ;داف )ب

 السوق  _A تتوفر ال�� النمو فرص _A للمشاركة الفرصة املس�ثمرPن الصندوق  يمنح. الطوPل املدى ع=> املال رأس نمو يحقق بما رأسمالية مEاسب تحقيق

 األس�م سوق  _A املدرجة االس�م _A مباشر gشEل باالس�ثمار وPقوم الصندوق  أ<داف لتحقيق ±شطة اس�ثمار اس�5اتيجية الصندوق  مدير يوظف. السعودي

 .  الشرعية الضوابط مع يتوافق بما السعودي

 

  وممارساته االسAثمار  سياسات  )ج

 _A ستEون  الصندوق  اس�ثمارات الشرعية , كما أن جميع الضوابط مع تتوافق ال�� السعودية األس�م سوق  _A املدرجة املالية األوراق _A الصندوق  س�ثمر

  .السعودية املالية االسواق

 

األصول  فئات األد±ى ا-sد  األع=> ا-sد   

الشرLات املدرجة _A السوق  أس�م

السعودي و املتوافقة مع الضوابط 

 الشرعية 

 

90%  

 

100%  

 

 

 السوق  ظروف _A السعودية السوق  _A واملدرجة الشرعية الضوابط مع املتوافقة الشرLات أس�م _A أصوله صا_A من األقل ع=>% 90 الصندوق  س�ثمر -

 .العادية

 أصول  من% 100 إ�> تصل قد باس�ثمارات مؤقتا يقوم فإنه لالس�ثمار، مواتية غ56 االقتصادية الظروف أو السوق  ظروف بأن الصندوق  مدير عتقد عندما -

 _A واالس�ثمار. ا-,ودة عالية األجل طوPلة أو قص56ة اس�ثمارات شEل ع=> أو نقد صورة _A األصول  Lل ع=> اإلبقاء خالل من دفاعية بطرPقة الصندوق 

 .األجل قص56ة املرابحة كذلك شمل قد مؤقت gشEل الدفاعية األدوات

 

 

 : الصندوق  => باالسAثمار  املرتبطة اxzتملة الرئ�سية اz$اطر  )د

, �A: ا-sصر ال املثال سMيل ع=>عناصر اp4اطر ال�� يمكن أن تؤثر ع=> قيمة االس�ثمار _A الصندوق ,   

 

 :املال رأس نقص مخاطر  -

إلنخفاض  _A حالة انخفاض السوق gشEل جو<ري وعدم إستعادة قواه _A وقت مناسب، فمن اs4تمل أن تنخفض صا_A قيمة أصول الصندوق تبعا

 ا�> أن يخفض السوق.
ً
لة لتقرPب صا_A قيمة من التوز¼عات _A محاو  االنخفاض طوPل األجل _A صا_A قيمة األصول قد يضطر مدير الصنوق مؤقتا

 لتأثر قدرة الصندوق 
ً
 -sدوث انخفاض جو<ري _A رأس املال وكذلك تفاديا

ً
_A تحقيق العوائد ع=> املدى  األصول من سعر الوحدة األو�A وذلك تفاديا

 الطوPل.
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 :االئتمان مخاطر  -

اقية إعادة الشراء أو اتفاقية إعادة الشراء العكسية غ56 قادر أو مخاطر االئتمان �A إمEانية أن يEون املق�5ض أو الطرف املقابل _A عقد الدين أو اتف

Pم ائتما±ي، غ56 راغب _A سداد القرض أو االل�Âام به سواء _A وقته اs4دد أو عدم السداد Lليا. جميع الشرLات والدول ال�� تق�5ض تخضع لعمليات تقو 

وات االئتمان ال�� تصدر<ا الشرLات أو ا-Esومات _A األسواق الناشئة عادة p4اطر كما أن األوراق املالية تخضع كذلك لتقوPم ائتما±ي، وتخضع أد

طر ائتمانية ائتمانية أع=> من غ56<ا. ب}نما تخضع أدوات االئتمان ال�� تصدر<ا الشرLات ا-Esومية أو الشرLات جيدة التأس}س _A الدول املتقدمة p4ا

Pالتقو A_ م أع=>. االنخفاضPم االئتما±ي للُمْصِدر أو األخبار السلبية قد تؤثر ع=> القيمة السوقية ألوراقه املالية.أقل و معدالت تقو  

 

 : املالية األوراق مخاطر  -

 فإن النظرة لكث56
ً
. عندما يEون االقتصاد قوPا

ً
من  الصناديق ال�� Nس�ثمر _A أس�م شرLات مدرجة _A السوق تتأثر بتحرLات سوق األس�م عموما

وأسعار األس�م قد ترتفع gشEل عام وكذلك قيمة الصناديق االس�ثمارPة ال�� تمتلك <ذه األس�م. الشرLات تEون جيدة من ناحية أخرى فإن أسعار  

األس�م gشEل عام تنخفض _A أوقات االنكماش أو االنحسار االقتصادي أوالصناAB، كما أن أس�م شرLات معينة أو شرLات قطاع مع6ن Lالقطاع 

 gسوق األس�م كEل وذلك gسMب التغي56ات ال�� تحدث _A القطاع والنظرة االس�ثمارPة لتلك الشرLات _A تلك الصناAB قد تتذبذب gش
ً
Eل مختلف مقارنة

 القطاعات املعينة.

 

ْصِدر  مخاطر  -
ُ
 :معينة ألس�ٍم  امل

 مقارنة بالسوق كEل. ون�يجة لذلك, فإنه _A حال أن أس�م مصّدر مع6
ً
ن Lانت القيمة السوقية ا-pاصة بأس�م مصدٍر مع6ن يمكن أن تEون أك5Ë تقلبا

 من القيمة السوقية ألصول الصندوق فإن التغA_ 56 القيمة السوقية ألس�م ذلك املصدر قد NسMب تقلبات كب56ة _A قيمة
ً
 كب56ا

ً
وحدة  تمثل جزءا

 من سيولة منخفضة _A ح
ً
 فإنه قد عا±ي أيضا

ً
 بما يEون عليه ا-sال _A األحوال العادية. وÜذا Lان الصندوق أقل تنو¼عا

ً
 الصندوق مقارنة

ً
الة أن جزءا

نه من تصفية إس�ثماره _
ّ

 من أصوله قد أس�ثمر _A أس�م مصدر واحد، وÍشEل خاص فإن الصندوق قد ال يEون _A موقف يمك
ً
A أس�م ذلك املصدر كب56ا

 ملقابلة أي طلبات اس�5داد. 

 

 :الشرعية اz$اطر  -

 باألس�م املتوافقة مع الضوابط الشرعية مقارنة بصناديق األس�م التقليدية و 
ً
_A حال تتمثل <ذه اp4اطر _A أن الصندوق س�ثمر _A نطاق محدودا

gعض الضوابط الشرعية، فإن تخلص الصندوق من أس�م تلك الشرLات بالبيع أصبحت إحدى الشرLات ال�� س�ثمر فmnا الصندوق غ56 متوافقة مع 

 قد ت�5تب عليه خسائر _A حالة بيع تلك األس�م gسعر منخفض أو _A حالة ضياع الفرصة لتحقيق مستوى أداء أع=> لتلك األس�م.

 

 : املسAثمر?ن كبار  مخاطر  -

صناديق مش�5كة أخرى أو محافظ اس�ثمارPة خاصة. _A حالة أن أحد كبار حام=A يمكن شراء وkيع وحدات الصندوق بواسطة مس�ثمرPن كبار أو 

 أو Lل اس�ثماراته _A الصندوق، فإن الصندوق قد يتكبد تEلفة مEاسب رأسمالية وتEاليف Nعامالت أخرى خالل عملية
ً
تنفيذ  الوحدات قد اس�5د جزءا

غ56 مناسبة وkالتا�A خفض عائد اs4فظة اs4تمل. االس�5داد، إضافة إ�> أن gعض األس�م قد يتم بيع�ا بأسعار ومن ج�ة اخرى فانه _A حالة زPادة أحد   

 من النقد -6sن توفر فرصة اس�ثمارPة مما قد يؤثر 
ً
 ع=> كبار حام=A الوحدات اس�ثماره _A الصندوق فإن الصندوق قد يحتفظ بمقدار كب56 ±سMيا

ً
سلبا

 أداء الصندوق.

 

 : نظامية مخاطر  -

ت النظامية قد ت�5تب علmnا مخاطر مالية قد تواج��ا الشرLات gسMب Nغ56 األنظمة أو عدم التأكد من تطبيق القوان6ن واألنظمة أو اإلجراءا اp4اطر

ية نقانو ال النظامية. كما أن اp4اطر القانونية الرئ}سة قد يEون مصدر<ا الشرLات ال�� س�ثمر فmnا الصندوق، واحتمال Nعرض�ا للمحاكمة واملساءلة

Nسود اp4اطر القانونية ب6ن الكيانات التجارPة ال�� تقوم بتوف56 املنتجات وا-pدمات gشEل رئ}�Èò  مما يخفض من القيمة السوقية ألس�م�ا.

 للمسmÔلك6ن وال�� _A مناسبات معينة يمكن أن تEون عرضة للدعاوى والقضايا القانونية. 
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    : السيولة مخاطر  -

رعة والس�ولة ال�� يمكن أن يتم بموجmóا بيع األصل وتحوPله إ�> نقد دون خسائر _A قيمته السوقية العادلة.Nش56 السيولة إ�> الس بال~سبة لألسواق  

A_ م  ذات التقلبات العالية مثل التقلبات�عض األسg أسعار ومعدالت الفائدة، فإن A_ أو التغ56ات املفاجئة �Èáتصبح أقل  ف�5ات عدم االستقرار السيا

مار أو gعض سيولة مما ع�ê أنه ال يمكن بيع�ا gسرعة وس�ولة، كما أن gعض األس�م يمكن أن تEون غ56 سائلة gسMب القيود القانونية أو طبيعة االس�ث

�م gسعر عادل ا-,وانب املعينة مثل الضمانات أو عدم وجود املش�5ين الذين ل�م ا<تمام _A أس�م أو سوق معينة. حيث يؤدي ذلك إ�> صعوkة بيع األس

 مما ي~تج عنه خسارة أو انخفاض _A عائد الصندوق.

 

 :السوق  مخاطر  -

ث _A مخاطر السوق �A مخاطر االس�ثمار _A األسواق املالية. حيث ترتفع وتنخفض القيمة السوقية الس�ثمارات الصندوق gسMب التطورات ال��  تحد

 gسMب التغA_ 56 الظروف االقتصادية واملالية العامة.الشرLات املس�ثمر فmnا أو ظروف السوق العامة أو أسعار ا
ً
لفائدة، كما أن قيمة السوق تتغ56 أيضا  

 :األسـ�م مخاطر  -

كما أن  أسعار gعض األس�م تميل إ�> االرتفاع واالنخفاض gشEل حاد ن�يجة لعوامل ل�ا تأث56 ع=> شرLات أو قطاع مع6ن أو ع=> سوق األس�م بEامله،

قتصادية أو تباطؤ النمو يمكن أن يEون له تأث56 سل�Æ ع=> أسعار مختلف األس�م اململوكة للصندوق.الرLود _A الب}ئة اال  

 

 : مع5ن قطاع مخاطر  -

A_ قيمة A_ 56للتغ56 بناًء ع=> التغ 
ً
ذلك  أوقات معينة فإن الصندوق قد يركز اس�ثماراته ع=> قطاٍع مع6ن مما قد يجعل قيمة أصول الصندوق عرضة

 أن الصندوق قد يEو  ك ال�5كÂ6 يمكن أن عزز العائدات إن Lان القطاعالقطاع. إن ذل
ً
ن أك5Ë يمثل إس�ثمارات محتملة جيدة، كما ع�ê ذلك أيضا

.
ً
 مخاطرة مقارنة بالصناديق األك5Ë تنوعا

 

 : الصغd5ة الشرªات مخاطر  -

ارنة بالشرLات الكب56ة، ون�يجة لذلك فإن أسعار أس�م الشرLات الصغ56ة تميل ألن تEون قابلة للمتاجرة gشEل أقل وkأÚ,ام أصغر مق أس�م الشرLات 

 مقارنة بأس�م الشرLات الكب56ة، كما أن قيمmÔا ترتفع أو تنخفض gشEل أك5Ë حدة مقارنة بأس�م 
ً
الشرLات الصغ56ة تميل ا�> أن تEون أقل استقرارا

 p4اطر وحيث أن الش الكب56ة وقد يEون بيع�ا أو شراؤ<ا أك5Ë صعوkة من غ56<ا.
ً
 جيدة لنمو رأس املال، فإmÖا تتعرض أيضا

ً
رLات الصغ56ة قد توفر فرصا

 فإن أس�م الشرLات الصغ56ة
ً
 _A السعر مقارنة بالشرLات الكب56ة وخاصة ع=> املدى  جو<رPة وPجب أن Nعت×L 5أس�م مضارkة. وتارPخيا

ً
Lانت أك5Ë تقلبا

 القص56.

ة سيولmÔا وحساسيmÔا العالية للظروف االقتصادية املتغ56ة Nعت×5 أ<م األسباب لتقلب أسعار إنخفاض عائدات النمو للشرLات الصغ56ة وقل

قيق النمو أس�م�ا.يضاف إ�> ذلك أن الشرLات الصغ56ة قد يؤثر علmnا غياب اإلدارة الفعالة مما يجعل�ا غ56 قادرة ع=> توف56 األموال الضرورPة لتح

  والتطوPر أو قد تEون منتجة وقادرة ع=>
ً
.تطوPر منتجات وخدمات ال تتوفر ل�ا أسواق أو أmÖا لن ت~شأ أصال  

 

 :املتا&عة مخاطر  -

ت ال�شغيل س«> الصندوق لتحقيق عوائد مشا®mة أو أفضل من أداء املؤشر اإلرشادي، وع=> Lٍل فإن قدرة الصندوق ع=> تجاوز أداء املؤشر تتأثر بنفقا

الذي يقوم  النفقات تتأثر gعدة عوامل Nشمل Ú,م أصول الصندوق وم�ارة مدير الصندوق ومستوى ±شاط التعاملواإلدارة ال�� يتكبد<ا الصندوق، و<ذه 

ق قدرة الصندوق لتحقيق نفس العائد املماثل أو الذي يتجاوز أداء املؤشر ي. إن مستوى التعامل الغ56 معتاد ي~تج عنه نفقات إضافية Nعبه الصندوق 

 اإلرشادي .
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 االسAثمار لصندوق  لسابقا األداء )ه

  

 : الكC> العائد -6

 

 

 

 

 
7- <kل السنو?ة العائدات إجما�املاضية العشر  السنوات من ل : 

  الصندوق  السنوي  العائد

 %40.37 م2009 لعام

 %13.65 م2010 لعام

 %3.65 م2011 لعام

 %9.45 م2012 لعام

 %39.07 م2013 لعام

 %5.08- م2014 لعام

 %13.34- م 2015 لعام

 %2.62 م 2016 لعام

 %1.62- م 2017لعام 

 %2.75- م2018لعام 

 %29.46 م2019لعام 

 
 

 : املاضية ا`$مس السنوات مدار  عBC االس�dشادي املؤشر  مع باملقارنة االسAثمار  صندوق  أداء -8

 

 

 

 

م2019دسم×5  31 -العائد ال�5اك��  سنوات  3 سنة   5 

 سنوات 

منذ 

 التأس}س

 %133.39 %10.14 %23.86 %29.46 الصندوق 

 2015 2016 2017 2018 2019 

 %29.46 %2.75- %1.62- %2.62 %13.34- الصندوق 

 %6.51 %2.40 %2.71- %6.71 %16.98- املؤشر
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 مقابل ا`$دمات والعموالت واألbعاب .2

 

 إدارة الصندوق : أbعاب -9

.  يحصل مدير الصندوق ع=>  الصندوق  أصول % من صا_A قيمة 1.75 
ً
يوم ) تخصم  365أيام السنة (  ع=>تحسب gشEل تناس�Æ  الصندوق إدارة  أNعابسنوPا

أش�ر كمستحقات، وPحتفظ مدير الصندوق با-sق _A أن س�5د من الصندوق، _A أي وقت، أية رسوم أو عموالت أو أNعاب  L A_3ل يوم تقوPم  وPتم دفع�ا Lل 

 ألنظمة <يئة السوق املالية.قانونية ون
ً
 فقات أخرى يتم تحمل�ا بواسطة الصندوق تتعلق بالتEاليف اإلدارPة وفقا

 

 : القانو}ي اxzاسباbعاب  -10

 رPال سعودي _A السنة. (يتحمل�ا الصندوق) 39,000 

 

 أNعاب أم6ن ا-sفظ : -11

 من قيمة األصول تحت ا-sفظ (يتحمل�ا الصندوق).0.02%

 

 الشرعية: ال%mنة أbعاب -12

 ال توجد. (يتحمل�ا مدير الصندوق) 

 

 رسوم مراجعة ومتا&عة اإلفصاح: -13

  رPال سعودي _A السنة. (يتحمل�ا الصندوق)  7,500 

 

 

 التعامل (الوساطة): مصار?ف -14

 يتم TN,يل�ا بالتEلفة و أي تEاليف تتعلق بتداول األس�م يتحمل�ا الصندوق. 

 

 أعضاء مجلس اإلدارة : أbعاب -15

رPال سعودي _A الش�ر _A ا-sاالت ال�� يEون فmnا أك5Ë من اجتماع _A الش�ر. (يتحمل�ا مدير  P5,000ال سعودي عن Lل اجتماع وتEون بحد أق�ÈÉ مبلغ ر  3,000 

 الصندوق)

 

 رسوم إق�dاض: -16

 ال يوجد. 

 

املوقع  بز?ارة التفضل يرBÆومسAنداته األخرى , " لألس�م السعودية فالكم" صندوق  حول  إضافية معلومات عBC لالطالع .3

 االتصالل%$دمات املالية, أو من خالل  فالكم شركة فروع من فرع أقرب, أو ع©www.Falcom.com.sa  dاإللك�dو}ي للشركة 

 . 8004298888: العمالء خدمة ¹'اتف

 عنوان مدير الصندوق اسم و  .4

  املالية ل�pدمات فالكم شركة

   العام العليا طرPق
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11421 الرPاض 884. ب. ص  

8004298888 <اتف  

+ 966) 11( 4617268 فاكس   
 

 عنوان أم5ن ا`xفظاسم و  .5

  املالية البالد شركة

   امللك ف�د ،العليا طرPق

11411 الرPاض 140. ب. ص  

920003636 <اتف  

+ 966) 11( 2906299 فاكس  

 املوزععنوان اسم و  .6

 ال ينطبق.
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 التواقيع
 
 

 للطروحات االوليةكم بالتوقيع على مذكرة الشروط واألحكام هذه أقر/نقر بأنني/أننا قد حصلت/حصلنا على نسخة من هذه النشرة المتضمنة شروط وأحكام صندوق فال
كما أنني على علم بأنه يتم تحديث الملخص المالي لهذه النشرة سنوياً، وبناًء عليه  والمالحق الخاصة بها وقمت/قمنا باالطالع عليها وفهم ما جاء بها والموافقة عليها،

 قمت/قمنا بالتوقيع عليها:
 
 
 

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

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

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

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

 :من طرف فالكم للخدمات المالية

 
 :  ______________________________________  األسم /    

 _______________________: __________ المسمى الوظيفي / 
 : __________________________________  عنوان المكتب / 

 ____________________________/____/: _______  التاريخ / 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  


