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 شروط وأحكام الصندوق 
 

 

 اسم الصندوق 

 السعودية لألسهم فالكم صندوق 

 (عام مفتوح ي )صندوق استثمار 

 

 مدير الصندوق 

 فالكم للخدمات املالية شركة

 

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

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

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

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

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

 

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

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

 

 :حكام الصندوق أتاريخ اصدار شروط و 

 م16/04/2007

 :بتاريخ تم تحديث آخر 

  م 2020/1/15

 :على تأسيس صندوق االستثمار وطرح وحداتهتاريخ موافقة الهيئة 

 م31/03/2007
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 الصندوق  ر ديم أ

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

م للقيام بخدمات التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية، و إدارة الصناديق 27/05/2006هـ املوافق 29/04/1427وتاريخ 

 ترتيب، وتقديم املشورة والحفظ في األوراق املالية.االستثمارية واملحافظ الخاصة، وال

 ب
دير مل الرئيس ي املكتب  عنوان

 الصندوق 

 شركة فالكم للخدمات املالية

 العليا العام طريق

 11421الرياض  884ص. ب. 

 8004298888هاتف 

 + 966( 11) 4617268فاكس 

 

 ج
عنوان املوقع االلكتروني ملدير 

 الصندوق 
www.falcom.com.sa 

 أمين الحفظ د

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

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

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

 هـ
 ألمينعنوان املوقع االلكتروني 

 الحفظ
 capital.com-albiladwww. 

 املطبق النظام .2

بية لعر ومدير الصندوق خاضعان لنظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية واألنظمة واللوائح األخرى ذات العالقة السارية واملطبقة في اململكة ا، السعودية لألسهمصندوق فالكم 

 السعودية.

 أهداف صندوق االستثمار .3

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

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

 : الصندوق  بها يستثمر  التي األصول 

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

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

 

 األعلى الحد األدنى الحد األصول  فئات

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

 

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

 السعودية في ظروف السوق العادية.

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

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

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

 

 : وممارساته االستثمار  سياسة

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

 سوق األسهم السعودي بما يتوافق مع الضوابط الشرعية.

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

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

 التوزيع النشط على مستوى القطاعات.( 1)

 .( االنتقاء النشط ألسهم املحفظة2)

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

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

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

 الربحية وقيمة التصفية للشركة.

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

 هامة وجوهرية مثل قوة اإلدارة والظروف املحلية للشركة.

 االستثمار صندوق  مدة .4

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

 حدود االستثمار /قيود .5

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

 يتوافق مع املعايير الشرعية.

 عملة الصندوق  .6

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

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

 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب .7
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 أ
تفاصيل لجميع الرسوم املفروضة 

 على الصندوق 

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

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

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

 ألنظمة هيئة السوق املالية.
ً
 تتعلق بالتكاليف اإلدارية وفقا

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

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

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

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

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

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

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

 ال يوجد. رسوم إقتراض: -

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

 .والتكاليف واالتعاب واملصاريف الرسوم جميع على والدخل

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

 يتم النص على خالف ذلك.

 ب

تفاصيل مقابل الصفقات 

املفروضة على االشتراك 

 واالسترداد

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

 ال توجد. رسوم االسترداد: -

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

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

 ال يوجد :امللكية قلنرسوم  -

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

 .والتكاليف واالتعاب واملصاريف الرسوم جميع على والدخل

 ج
تفاصيل أي عموالت أخرى أبرمها 

 مدير الصندوق 
 ينطبق ال 

 والتسعير التقويم .8

 تقويم أصول الصندوق   أ

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

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

 انخفضت عن السعر املعلق.

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

 منها من قبل املحاسب القانوني للصندوق.

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

ً
 صباحا
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 ج
التي ستتخذ في حالة  االجراءات

 الخطأ في التقويم أو التسعير

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

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

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

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

 أو التسعير دون تأخير.

 د
طريقة احتساب سعر  تفاصيل

 الوحدة

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

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

 :الوحدة " بناًء على املعادلة التالية

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

 

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

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

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

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

 ووقت نشر سعر الوحدة مكان هـ
 على موقعي تداول:

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

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

 التعاملت .9

 أ
 في الصندوق  مدير  مسؤوليات

 شأن طلبات االشتراك واالسترداد

 إجراءات اإلشتراك :

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

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

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

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

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

 : داالسترداإجراءات 

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

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

 ب

فترة زمنية بين تسلم طلب  أقص ى

االسترداد ودفع عوائده ملالك 

 الوحدات

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

 ج
 وحدات في التعامل قيود

 الصندوق 
 يوجد ال 

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

التي يؤجل معها التعامل  الحاالت

في الوحدات او يعلق واإلجراءات 

 املتبعة في تلك الحاالت

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

 إذا طلبت الهيئة ذلك. -1

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

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

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

 . العام الصندوق 

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

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

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

 و موقع السوق. ملدير الصندوق 

 هـ
التي يجري بمقتضاها  اإلجراءات

 اختيار طلبات االسترداد التي تؤجل

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

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

  .التالي عندما يتم إنهاء تعليق التقويم

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

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

 و
ملكية الوحدات إلى  نقل

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

 ز
استثمار مدير الصندوق في 

 الصندوق 

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

.
ً
 للمستوى الذي يعتبر مناسبا

ً
 تدريجيا

 ح

املحدد واملواعيد النهائية  التاريخ

لتقديم طلبات االشتراك 

 واالسترداد

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

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

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

 ط
تقديم الطلبات الخاصة  إجراءات

 باالشتراك أو االسترداد

 :الوحدات في االشتراك إجراءات

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

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

 ك في الحساب املخصص لذلك.االلكترونية، وايداع مبلغ االشترا

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

 .الحوالة

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

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

ً
 الصندوق وفقا

 :الوحدات استرداد إجراءات

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

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

 طلبات االسترداد.

 ال يوجد  االدنى للشتراك أو االسترداد الحد ي
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 األدنى لرأس املال الحد ك

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

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

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

 استثمارها الى مالكي الوحدات دون أي حسم 

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

 ل

التصحيحية اللزمة  اإلجراءات

 10لضمان استيفاء متطلب 

مليين ريال أو ما يعادلها كحد 

 ادنى لصافي قيمة أصول الصندوق 

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

 لبدء عمل الصندوق )حيثما ينطبق(.

 التوزيع سياسة .10

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

 الوحدات مالكي الى التقارير  تقديم .11

 أ

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

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

 

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

ً
ة السنة يوما

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

 املالية السنوية واعتمادها بواسطة املراجع الخارجي للصندوق.

 

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

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

 ب املخصومة من مالك الوحدات.وإجمالي مقابل الخدمات واملصاريف واألتعا

 ب

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

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

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

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

 يتم نشرها في الصحف اليومية.

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

 .وموقع السوق االلكتروني

 الوحدات مالكي سجل .12

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

 الوحدات مالكي اجتماع .13
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 أ
التي يدعى فيها إلى عقد  الظروف

 الوحدات ملالكياجتماع 

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

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

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

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

 ب
 اجتماع عقد إلى الدعوة اجراءات

 ملالكي الوحدات

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

 : وذلكإشعار كتابي إلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ 

 أيام على األقل من االجتماع،قبل عشرة  .1

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

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

 .لعاموحدات الصندوق ا

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

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

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

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

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

 الوحدات مالكي حقوق  .14

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 إشعار من مدير الصندوق عند إنهاء الصندوق العام. تلقي -

 الوحدات مالكي مسؤولية .15
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 تقتصر مسئولية مالكي الوحدات في تحمل خسارة استثماره في الصندوق أو جزء منه، واليكون له أي مسئولية عن ديون والتزامات الصندوق.

 الوحدات خصائص .16

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

 أصول الصندوق. 

 الصندوق  وأحكام شروط في التغييرات .17

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

 ب

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

 .بينه و بين مدير الصندوق ستحكم العالقة 

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

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

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

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

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

 .( أيام من سريان التغيير10واملوقع اإللكتروني للسوق وذلك قبل )

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

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

  االستثمار  صندوق  انهاء .18

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

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

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

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

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

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

 الصندوق  مدير  .19

 أ
 وواجباته الصندوق  مدير  مهام

 ومسؤولياته

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

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

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

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

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

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

 .الصندوق في حينه بأي مخالفات جوهرية

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

 ب
مدير الصندوق في تعيين مدير  حق

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

 استبداله أو  الصندوق 

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

ً
للهيئة حق عزل مدير الصندوق واتخاذ أي إجراء تراه مناسبا

 اآلتية:وذلك في حال وقوع أي من الحاالت 

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

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

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

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

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

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

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

 الحفظ أمين .20

 أ
 وواجباته الحفظ أمين مهام

 ومسؤولياته

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

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

 ب
امين الحفظ في تعيين أمين  حق

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

 ج
املنظمة لعزل أمين الحفظ  األحكام

 أو استبداله

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 القانوني املحاسب .21

 PWCبرايس وتر هاوس كوبر. املحاسب القانوني اسم أ

 ب
املحاسب القانوني وواجباته  مهام

 ومسؤولياته
 املالية األولية والسنوية للصندوق.يقوم املحاسب القانوني بمراجعة القوائم 

 ج
 الستبدال املنظمة األحكام

 للصندوق  القانوني املحاسب

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

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

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

 .إذا لم يعد املحاسب القانوني للصندوق مستقال -

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

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

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

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

 ج

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

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

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

 في هذه الشروط واالحكام أو مذكرة املعلومات.

 الوحدات مالك إقرار  .23

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

 خصائص الوحدات التي اشترك فيها.
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 مذكرة املعلومات 
 

 

 اسم الصندوق 

  السعودية لألسهم فالكم صندوق 

 ()صندوق استثماري عام مفتوح

 مدير الصندوق 

   شركة فالكم للخدمات املالية

 أمين الحفظ 

 املالية  البالد شركة

 :مذكرة املعلوماتتاريخ اصدار 

 م16/04/2007

 :بتاريخ تم تحديث آخر 

  م2020/1/15

 النحة صناديق االستثمار الصادرة عن هيئة السوق املالية  ألحكامتخضع مذكرة املعلومات الخاصة بصندوق فالكم لألسهم السعودية ومحتوياتها 

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

 

 هام إشعار 

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

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

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

 

أسيس صندوق االستثمار وطرح وحداته. ال تتحمل الهيئة أي مسؤولية عن محتويات مذكرة املعلومات، وال تعطي أي تأكيد وافقت هيئة السوق املالية على ت

 ماد على أي جزءيتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخلي نفسها صراحة من أي مسؤولية مهما كانت، ومن أي خسارة تنتج عما ورد في مذكرة املعلومات أو عن االعت

ه ر فيتعطي هيئة السوق املالية أي توصية بشأن جدوى االستثمار في الصندوق من عدمه وال تعني موافقتها على تأسيس الصندوق توصيتها باالستثما منها. وال 

 .من يمثله، وتؤكد على أن قرار االستثمار في الصندوق يعود للمستثمر أو لشروط واألحكام ومذكرة املعلوماتأو تأكيد صحة املعلومات الواردة في ا

 

ق لشرعية املعينة لصندو تم اعتماد )صندوق فالكم لألسهم السعودية( على أنه صندوق استثماري متوافق مع املعايير الشرعية املجازة من قبل لجنة الرقابة ا

 .االستثمار
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  االستثمار  صندوق  معلومات .1

 

  االستثمار  صندوق  اسم (أ

 صندوق فالكم لألسهم السعودية 

  االستثمار  صندوق  وأحكام شروط إصدار  تاريخ (ب

 م16/04/2007

  وحداته وطرح االستثمار  صندوق  تأسيس على الهيئة موافقة تاريخ (ج

 م31/03/2007

  الصندوق  استحقاق وتاريخ الصندوق  مدة (د

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

  االستثمار  صندوق  عملة (ه

 عملة الصندوق هي الريال السعودي.

 

  وممارساته االستثمار  سياسات .2

 

  االستثمار  لصندوق  االستثمارية األهداف (أ

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

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

 .  الشرعية الضوابط مع يتوافق بما السعودي األسهم سوق  في

 

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

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

 

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

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

 
ً
 بشكل% 100 بنسبة نقد شكل على بأصوله لالحتفاظ الصندوق  مدير  يلجأ قد االستثنائية الظروف وفي. السعودية العربية اململكة في جغرافيا

. واالستثمار في األدوات الدفاعية بشكل مؤقت قد يشمل كذلك املرابحة قصيرة االسهم سوق  في الحادة واالنخفاضات التقلبات ملواجهة مؤقت

 األجل.

 األعلى الحد األدنى الحد األصول  فئات

الشــركات املدرجــة فــي الســوق الســعودي  أســهم

 و املتوافقة مع الضوابط الشرعية 

 

90% 

 

100% 

 

 

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

 .السعودية املالية االسواق في ستكون  الصندوق  استثمارات جميع

 

  االستثمار  لصندوق  االستثمارية قراراته اتخاذ بغرض استخدامها الصندوق  ملدير  يمكن التي واألدوات واألساليب املعاملت (ه
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سعودي يوظف مدير الصندوق استراتيجية استثمار نشطة لتحقيق أهداف الصندوق ويقوم باالستثمار بشكل مباشر في األسهم املدرجة في سوق األسهم ال -

 بما يتوافق مع الضوابط الشرعية. 

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

 :خالل من وذلك القياس مؤشر  أداء يتجاوز  أداء مستوى 

 ( التوزيع النشط على مستوى القطاعات. 1)

 ( االنتقاء النشط ألسهم املحفظة. 2)

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

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

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

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

 قوة اإلدارة والظروف املحلية للشركة. 

 

  الصندوق  استثمارات ضمن إدراجها يمكن ال  التي املالية األوراق (و

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

 

 االستثمار قيود (ز

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

 .للصندوق  الشرعية الرقابة هيئة من املعتمدة الشرعية املعايير  مع وافقتت ال 

 

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

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

 

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

 . ينطبق ال 

 

  نظير  طرف أي مع للتعامل األعلى الحد عن االفصاح (ي

 . ينطبق ال 

 

  الصندوق  مخاطر  إلدارة الصندوق  مدير  سياسة (ك

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

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

تعرض الصندوق جميع اإلجراءات املمكنة للتعامل مع املخاطر التي يتعرض لها الصندوق والتخفيف من آثارها بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات. ونس

 فيما يلي االستراتيجية املتبعة للتعامل مع املخاطر:

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

 السارية في اململكة العربية السعودية.

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

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

 تنويع قاعدة االستثمار عن طريق توزيع االستثمار على فئات األصول كنسب مئوية من صافي قيمة األصول بهدف التخفيف من مخاطر التركيز. -
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% بشكل مؤقت ملواجهة التقلبات واالنخفاضات الحادة في سوق األسهم مع مراعاة أقص ى حماية ممكنة 100االحتفاظ باألصول على شكل نقد بنسبة  -

 لحملة وحدات الصندوق.

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

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

 

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

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

 .املالية فالكم للخدمات شركةالجهة املزودة للمؤشر :  -

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

 .املؤشر حساب في املشمولة للشركات الحرة لألسهم السوقية

  :(FSI) حساب آلية توضح أدناه املعادلة

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

 
   وجدت ان املشتقات عقود استخدام من الهدف (م

 .ينطبق ال 

 

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

 .يوجد ال 

  الصندوق  في للستثمار  الرئيسية املخاطر  .3

 

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

 .الصندوق  استثمارات تداول  طبيعة بسبب مرتفعة لتقلبات الصندوق  يتعرض أن

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

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

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

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

 : الصندوق  في باالستثمار  املرتبطة املحتملة الرئيسية املخاطر  (و

 
ً
مخـــاطرة خســـارة املـــال بالنســـبة للمســـتثمر، وتعتبـــر صـــناديق االســـتثمار املشـــتركة غيـــر مســـتثناه مـــن هـــذه املخـــاطرة إال أن درجـــة املخـــاطرة توجـــد دائمـــا

ذه املخــاطر التــي تتعلــق باســتثماره وأن يقــرر هــ تختلـف بشــكل كبيــر مــن صــندوق اســتثماري إلــى صــندوق آخــر. وعليــه فإنــه يجــب علــى املســتثمر أن يــدرك

 أن أفق االستثمار قصيراملدى قد ينتج عنه بيع اال موقفه االس
ً
 ستثمارات في ظروف غير مواتية. تثماري من تلك املخاطر، وأن يدرك أيضا

 فـــي العـــادة إال أنهـــا تميـــل
ً
 اال أن عوائـــدها تعتبـــر منخفضـــة، بينمـــا أن صـــناديق األســـهم هـــي األكثـــر تقلبـــا

ً
لتحقيـــق  صـــناديق ســـوق النقـــد هـــي األقـــل تقلبـــا

فـي ائد أعلى. وقد تتغير قيمة صافي األصول للصندوق االستثماري من يوم آلخر وذلك ألن قيم األسهم التـي يسـتثمر فيهـا قـد تتـأثر بـالتغّيرات معدالت عو 

 دوق معـــدالت الفائـــدة والعوامـــل االقتصـــادية وحركـــة األســـواق املاليـــة وأخبـــار الشـــركات. ونتيجـــة لـــذلك فإنـــه عنـــدما يســـترد املســـتثمر وحداتـــه فـــي الصـــن

 االستثماري، فإن قيمتها قد تكون أكثر أو أقل مقارنة بسعر الشراء. 

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

 :املال رأس نقص مخاطر  -

أن تـــــنخفض صـــــافي قيمـــــة أصـــــول الصـــــندوق  فـــــي حالـــــة انخفـــــاض الســـــوق بشـــــكل جـــــوهري وعـــــدم إســـــتعادة قـــــواه فـــــي وقـــــت مناســـــب، فمـــــن املحتمـــــل
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 الــى أن يخفــضداالنخفــاض طويــل األجــل فــي صــافي قيمــة األصــول قــد يضــطر مــدير الصــن إلنخفــاض الســوق. تبعــا
ً
مــن التوزيعــات فــي محاولــة  وق مؤقتــا

 لحـــدوث انخفـــاض جـــوهري فـــي رأس املـــال وكـــذلك تفاد
ً
 لتـــأثر قـــدرة الصـــندوق لتقريــب صـــافي قيمـــة األصـــول مـــن ســـعر الوحـــدة األولـــي وذلـــك تفاديـــا

ً
فـــي  يـــا

 تحقيق العوائد على املدى الطويل.

 : االئتمان مخاطر  -

 ية غيـر قـادر أو مخاطر االئتمان هي إمكانية أن يكون املقترض أو الطرف املقابل في عقد الدين أو اتفاقية إعادة الشراء أو اتفاقية إعادة الشراء العكسـ

ء فــي وقتــه املحــدد أو عــدم الســداد كليــا. جميــع الشــركات والــدول التــي تقتــرض تخضــع لعمليــات تقــويم غيــر راغــب فــي ســداد القــرض أو االلتــزام بــه ســوا

اشـئة عـادة ائتماني، كما أن األوراق املالية تخضع كذلك لتقويم ائتماني، وتخضع أدوات االئتمان التي تصدرها الشركات أو الحكومات في األسواق الن

ما تخضع أدوات االئتمان التي تصدرها الشركات الحكومية أو الشركات جيدة التأسيس في الدول املتقدمة ملخاطر ملخاطر ائتمانية أعلى من غيرها. بين

 قه املالية.ائتمانية أقل و معدالت تقويم أعلى. االنخفاض في التقويم االئتماني للُمْصِدر أو األخبار السلبية قد تؤثر على القيمة السوقية ألورا

 : ليةاملا األوراق مخاطر  -

 فـإن النظـرة لكثيـر مـن املشـركات الالصناديق التي تستثمر في أسـهم 
ً
. عنـدما يكـون االقتصـاد قويـا

ً
درجـة فـي السـوق تتـأثر بتحركـات سـوق األسـهم عمومـا

ى فـإن أسـعار مـن ناحيـة أخـر  الشركات تكون جيدة وأسعار األسهم قد ترتفع بشكل عام وكذلك قيمة الصناديق االسـتثمارية التـي تمتلـك هـذه األسـهم.

األســهم بشــكل عــام تــنخفض فــي أوقــات االنكمــاال أو االنحســار االقتصــادي أوالصــناعي، كمــا أن أســهم شــركات معينــة أو شــركات قطــاع معــين كالقطــاع 

 بسوق األسهم ككل وذلك بسبب التغييرات التي تحدث في القطاع والنظرة االستثمارية لتلك ال
ً
شركات في الصناعي قد تتذبذب بشكل مختلف مقارنة

 تلك القطاعات املعينة.

ْصِدر  مخاطر  -
ُ
 :معينة ألسهم   امل

 مقارنــة بالســوق ككــل. ونتيجــة لــذلك, فإنــه فــي حــال أن أســهم مصــّدر معــي
ً
ن القيمــة الســوقية الخاصــة بأســهم مصــدٍر معــين يمكــن أن تكــون أكثــر تقلبــا

 مــن القيمــة الســوقية ألصــول الصــندوق فــإن التغيــر فــي
ً
 كبيــرا

ً
القيمــة الســوقية ألســهم ذلــك املصــدر قــد تســبب تقلبــات كبيــرة فــي قيمــة  كانــت تمثــل جــزءا

 مـن سـيولة منخفضـة
ً
 فإنـه قـد يعـاني أيضـا

ً
 بما يكون عليه الحال في األحوال العادية. وإذا كان الصـندوق أقـل تنويعـا

ً
فـي حالـة  وحدة الصندوق مقارنة

 مــن أصــوله قــد أســتثمر فــي أســهم مصــدر واحــد، وبشــكل 
ً
 كبيــرا

ً
نــه مــن تصــفية إســتثماره فــي أن جــزءا

ّ
خــاص فــإن الصــندوق قــد ال يكــون فــي موقــف يمك

 أسهم ذلك املصدر ملقابلة أي طلبات استرداد. 

 :الشرعية املخاطر  -

 باألسهم املتوافقة مع الضوابط الشرعية مقارنة بصناديق األسـهم التقليديـة و 
ً
فـي حـال تتمثل هذه املخاطر في أن الصندوق يستثمر في نطاق محدودا

أصــبحت إحــدى الشــركات التــي يســتثمر فيهــا الصــندوق غيــر متوافقــة مــع بعــض الضــوابط الشــرعية، فــإن تخلــص الصــندوق مــن أســهم تلــك الشــركات 

 بالبيع قد تترتب عليه خسائر في حالة بيع تلك األسهم بسعر منخفض أو في حالة ضياع الفرصة لتحقيق مستوى أداء أعلى لتلك األسهم.

 : يناملستثمر  كبار  مخاطر  -

يمكــن شــراء وبيــع وحــدات الصــندوق بواســطة مســتثمرين كبــار أو صــناديق مشــتركة أخــرى أو محــافظ اســتثمارية خاصــة. فــي حالــة أن أحــد كبــار حــاملي 

 أو كـل اســتثماراته فـي الصـندوق، فــإن الصـندوق قـد يتكبــد تكلفـة مكاسـب رأســمالية وتكـاليف تعـامالت أخــرى خـالل عمليــة
ً
 الوحـدات قـد اســترد جـزءا

فـي حالـة  نـهإومن جهة اخرى ف  فيذ االسترداد، إضافة إلى أن بعض األسهم قد يتم بيعها بأسعار غير مناسبة وبالتالي خفض عائد املحفظة املحتمل.تن

 مـن النقـد لحـين تـوفر فرصـة اسـتثمارية م
ً
مـا قـد زيادة أحد كبار حاملي الوحدات استثماره في الصندوق فإن الصندوق قد يحتفظ بمقدار كبيـر نسـبيا

 على أداء الصندوق.
ً
 يؤثر سلبا

 : نظامية مخاطر  -

اإلجـراءات املخاطر النظامية قـد تترتـب عليهـا مخـاطر ماليـة قـد تواجههـا الشـركات بسـبب تغيـر األنظمـة أو عـدم التأكـد مـن تطبيـق القـوانين واألنظمـة أو 

يســــتثمر فيهــــا الصــــندوق، واحتمــــال تعرضــــها للمحاكمــــة واملســــاءلة النظاميــــة. كمــــا أن املخــــاطر القانونيــــة الرئيســــة قــــد يكــــون مصــــدرها الشــــركات التــــي 

تســود املخــاطر القانونيــة بــين الكيانــات التجاريــة التــي تقــوم بتــوفير املنتجــات والخــدمات بشــكل  ة ممــا يخفــض مــن القيمــة الســوقية ألســهمها.نيــالقانو 

 ضايا القانونية. رئيس ي للمستهلكين والتي في مناسبات معينة يمكن أن تكون عرضة للدعاوى والق

    : السيولة مخاطر  -

بالنسـبة لألسـواق  تشير السيولة إلى السرعة والسهولة التي يمكن أن يتم بموجبها بيع األصل وتحويله إلى نقد دون خسائر في قيمتـه السـوقية العادلـة.
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تصــبح  ة فــي أسـعار ومعــدالت الفائــدة، فـإن بعــض األســهم فتــرات عـدم االســتقرار السياســ ي أو التغيـرات املفاجئــ ذات التقلبـات العاليــة مثــل التقلبـات فــي

سـتثمار أقل سيولة مما يعني أنه ال يمكن بيعها بسرعة وسهولة، كما أن بعض األسهم يمكن أن تكون غير سائلة بسبب القيـود القانونيـة أو طبيعـة اال 

في أسهم أو سوق معينة. حيث يؤدي ذلك إلى صعوبة بيـع األسـهم أو بعض الجوانب املعينة مثل الضمانات أو عدم وجود املشترين الذين لهم اهتمام 

 بسعر عادل مما ينتج عنه خسارة أو انخفاض في عائد الصندوق.

 :السوق  مخاطر  -

ث مخاطر السوق هي مخاطر االستثمار في األسواق املالية. حيث ترتفـع وتـنخفض القيمـة السـوقية السـتثمارات الصـندوق بسـبب التطـورات التـي  تحـد

 بسـبب التغيـر فـي الظـروف االقتصـادية وافي ا
ً
ملاليـة لشركات املستثمر فيها أو ظروف السوق العامـة أو أسـعار الفائـدة، كمـا أن قيمـة السـوق تتغيـر أيضـا

 العامة.

 :األسـهم مخاطر  -

كما أن  أسعار بعض األسهم تميل إلى االرتفاع واالنخفاض بشكل حاد نتيجة لعوامل لها تأثير على شركات أو قطاع معين أو على سوق األسهم بكامله،

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

    :  معين قطاع مخاطر  -

 للتغير بناًء على التغير فـي قيمـة في
ً
ذلـك  أوقات معينة فإن الصندوق قد يركز استثماراته على قطاٍع معين مما قد يجعل قيمة أصول الصندوق عرضة

 أن ي القطـاع. إن ذلــك التركيـز يمكــن أن يعـزز العائــدات إن كـان القطــاع
ً
الصــندوق قـد يكــون أكثــر مثـل إســتثمارات محتملــة جيـدة، كمــا يعنـي ذلــك أيضـا

.
ً
  مخاطرة مقارنة بالصناديق األكثر تنوعا

 : الصغيرة الشركات مخاطر  -

الصـــغيرة تميـــل ألن تكـــون قابلـــة للمتـــاجرة بشـــكل أقـــل وبأحجـــام أصـــغر مقارنـــة بالشـــركات الكبيـــرة، ونتيجـــة لـــذلك فـــإن أســـعار أســـهم   أســـهم الشـــركات

 
ً
مقارنـة بأسـهم الشـركات الكبيـرة، كمـا أن قيمتهـا ترتفـع أو تـنخفض بشـكل أكثـر حـدة مقارنـة بأسـهم  الشركات الصغيرة تميل الى أن تكون أقل استقرارا

 جيـدة لنمـو رأس املـال، فإنهـا تتعـرض  الشركات الكبيرة وقد يكون بيعها أو شراؤها أكثر صعوبة من غيرها.
ً
وحيث أن الشركات الصغيرة قـد تـوفر فرصـا

 ملخــاطر جوهريــة ويجــب أن تعتبــر كأ
ً
 فــإن أســهم الشــركات الصــغيرةأيضــا

ً
 فــي الســعر مقارنــة بالشــركات الكبيــرة  ســهم مضــاربة. وتاريخيــا

ً
كانــت أكثــر تقلبــا

 وخاصة على املدى القصير.

ض عائــــدات النمـــــو للشــــركات الصـــــغيرة وقلــــة ســـــيولتها وحساســــيتها العاليـــــة للظــــروف االقتصـــــادية املتغيــــرة تعتبـــــر أهــــم األســـــباب لتقلــــب أســـــعار إنخفــــا 

ف إلـى ذلـك أن الشـركات الصــغيرة قـد يـؤثر عليهـا غيـاب اإلدارة الفعالــة ممـا يجعلهـا غيـر قـادرة علــى تـوفير األمـوال الضـرورية لتحقيـق النمــو أسهمها.يضـا

 
ً
 .والتطوير أو قد تكون منتجة وقادرة على تطوير منتجات وخدمات ال تتوفر لها أسواق أو أنها لن تنشأ أصال

  :املتابعة مخاطر  -

حقيـــق عوائــد مشــابهة أو أفضـــل مــن أداء املؤشــر اإلرشـــادي، وعلــى كـــٍل فــإن قــدرة الصـــندوق علــى تجــاوز أداء املؤشـــر تتــأثر بنفقـــات يســعى الصــندوق لت

ســتوى نشــاط التشـغيل واإلدارة التــي يتكبــدها الصــندوق، وهـذه النفقــات تتــأثر بعــدة عوامــل تشـمل حجــم أصــول الصــندوق ومهـارة مــدير الصــندوق وم

ق لتحقيــق نفــس العائــد املماثــل أو . إن مســتوى التعامــل الغيــر معتــاد ينــتج عنــه نفقــات إضــافية تعــوق قــدرة الصــندو الصــندوق الــذي يقــوم بــه  التعامــل

 الذي يتجاوز أداء املؤشر اإلرشادي . 

 

  عامة معلومات .4

 

 الصندوق  في للستثمار  املستهدفة الفئة (أ

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

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

 

 األرباح توزيع سياسة (ب
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 استثمار أرباح الشركات املوزعة في الصندوق.لن يقوم مدير الصندوق بتوزيع أية أرباح على املشتركين حيث سيتم إعادة 

 

 االستثمار لصندوق  السابق األداء (ج

  

 : الكلي العائد -1

 

 

 

 

 

 : املاضية العشر  السنوات من لكل السنوية العائدات إجمالي -2

  الصندوق  السنوي  العائد

 %41.73 م2007 لعام

 %37.26- م2008 لعام

 %40.37 م2009 لعام

 %13.65 م2010 لعام

 %3.65 م2011 لعام

 %9.45 م2012 لعام

 %39.07 م2013 لعام

 %5.08- م2014 لعام

 %13.34- م 2015 لعام

 %2.62 م 2016 لعام

 %1.62- م 2017لعام 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

منذ  سنوات  5 سنوات  3 سنة م2017ديسمبر  31 -العائد التراكمي 

 التأسيس

 %85.38 %15.49 %12.51- %1.62- الصندوق 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

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

 %0.22 %4.32 %17.1- %2.4- %25.5 %6.0 املؤشر
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 تاريخ توزيع االرباح على مدار السنوات الثلث املاضية:  -4

 ينطبق ال 

 

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

 

  الوحدات مالك حقوق  (د

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 من التاريخ املزمع 21قبل مدة ال تقل عن ) الصندوق  مدير  منكتابي  إشعار  تلقي -
ً
 .فيه العام الصندوق  إنهاء( يوما

 

  الوحدات مالك مسؤوليات (ه

 في الصندوق أو جزء منه، واليكون له أي مسئولية عن ديون والتزامات الصندوق. ـتحمل خسارة استثمارهتقتصر مسئولية مالكي الوحدات في 

 

 باإلنهاء الخاصة واإلجراءات االستثمار  صندوق  إنهاء تستوجب التي الحاالت (و

ن إذا الصـــندوق  إنهـــاء الصـــندوق  ملـــدير  يجـــوز  -  حالـــة فـــي أو  للصـــندوق، االقتصـــادي التشـــغيل لتبريـــر  كافيـــة غيـــر  اإلدارة تحـــت الصـــندوق  أصـــول  قيمـــة أن لـــه تبـــيَّ

 هيئــة بإخطــار  الصــندوق  مــدير  يقــوم الحالــة، هــذه فــي. الصــندوق  إلنهــاء كــاف ســبب أنهــا الصــندوق  مــدير  يــرى  أخــرى  ظــروف أي أو  األنظمــة فــي تغييــر  أي حــدوث

  الوحدات مالكي وإشعار  املالية السوق 
ً
  21 عن تقل ال  بمدة وذلك الصندوق  إنهاء في برغبته كتابيا

ً
 .فيه الصندوق  إنهاء املزمع التاريخ من يوما

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

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

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

 

 .الصندوق  بأصول  املتعلقة املخاطر  لتقويم داخلية آلية حسب دوري بشكل وذلك الصندوق  مخاطر  بتقويم الصندوق  مدير  يقوم (ز
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 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب .5

 

  االستثمار  صندوق  أصول  من املدفوعات (أ

 

.  يحصل مدير الصندوق علـى  الصندوق  أصول % من صافي قيمة 1.75 إدارة الصندوق : أتعاب -1
ً
تحسـب بشـكل تناسـبي  حيـث الصـندوق إدارة  أتعـابسنويا

أشهر كمستحقات، ويحتفظ مدير الصندوق بالحق في أن يسترد من الصندوق، فـي  3يوم ( تخصم في كل يوم تقويم ويتم دفعها كل  365أيام السنة )  على

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

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

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

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

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

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

ريال سعودي في الشهر في الحـاالت التـي يكـون فيهـا أكثـر  5,000ريال سعودي عن كل اجتماع وتكون بحد أقص ى مبلغ  3,000أعضاء مجلس اإلدارة :  أتعاب -7

 اجتماع في الشهر. )يتحملها مدير الصندوق(من 

 ال يوجد. رسوم إقتراض: -8

 

  واملصاريف الرسوم (ب

 وقت دفعها كيفية حسابها نوع الرسوم واملصاريف 

 الصندوق  إدارة أتعاب 1
أيام السنة )  علىتحسب بشكل تناسبي 

 يوم ( تخصم في كل يوم تقويم. 365
 أشهر كمستحقات. 3يتم دفعها كل 

  % تحسب في نهاية الفترة 0.02 أمين الحفظأتعاب  2
ً
 يتم دفعها شهريا

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

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

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

 األسهم يتحملها الصندوق.بتداول 
 .حينها في تدفع

 

  الوحدات مالكي على فرضها يجوز  التي الصفقات مقابل (ج

 كيفية حسابها املقابل 

رسوم االشتراك )يتحملها املستثمر  1

 عند االشتراك أو اإلضافة(.

 % من مبلغ االشتراك.1.50

 ال توجد. رسوم االسترداد  2

)يتحملها رسوم االسترداد املبكر  3

 املستثمر(

% من مبلغ االسترداد املبكر )في الحاالت التي 0.50

 من املشاركة(.  30يتم فيها االسترداد خالل 
ً
يوما

 رسوم االسترداد تعود للصندوق.

 ال يوجد رسوم نقل امللكية  4

 

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

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

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

 

  

 الوحدات حامل  الصندوق 

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

 : يخصم

 االشتراك رسوم   

 

- - 750 .س.ر   

 الصندوق  ادارة أتعاب

 

- 175,000 .س.ر   - 875 .س.ر   

 الحفظ أمين أتعاب

 

- 2,000 .س.ر  - 10 .س.ر    

 القانوني املحاسب أتعاب

 

- 39,000 .س.ر   - 195 .س.ر   

  الرقابية الرسوم

 

- 7,500 .س.ر   - 38 .س.ر   

 وجودها حال في    التعامل مصاريف

  السنة نهاية واملصاريف الرسوم اجمالي

 

- 223,500 .س.ر  - 1,868 .س.ر    

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

 

 

 التقويم والتسعير  .6

 

  الصندوق  يملكها التي األصول  تقويم (أ

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

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

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

 .للصندوق  القانوني املحاسب

 

 : مرحلتين على الصندوق  أصول  تقويم يتمكما 

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

 .اإلجمالية األصول  قيمة صافي لحساب

 

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

 .  التقويم يوم في القائمة

 

 

  وتكرارها التقويم نقاط عدد (ب

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

ً
 صباحا

 



  م 2020/1/15بتاريخالنشرة: تاريخ تحديث

 

23 

 

 الخاطئ التسعير  أو  التقويم حالة في ستتخذ التي اإلجراءات (ج

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

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

ً
 الصندوق  مدير  موقع في فورا

  .الصندوق  تقارير  وفي للسوق  اإللكتروني واملوقع اإللكتروني

 

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

 تأخير

 

 واالسترداد االشتراك طلبات تنفيذ ألغراض الوحدة سعر  احتساب طريقة (د

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

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

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

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

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

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

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

 

  وتكرارها الوحدة سعر  نشر  ووقت مكان (ه

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

 10 الساعة أقص ى بحد
ً
 .صباحا

  التعامل .7

 

 الطرح األولي  (أ

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

  سعودي ريال 1:  األولي الوحدة سعر  -

 

 التاريخ املحدد واملواعيد النهائية لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد  (ب

ع مباشرة. في حالة استالم طلب االشتراك أو إيدا التعامليمكن االشتراك واإلسترداد في كل يوم عمل في موعد أقصاه نهاية يوم العمل الذي يسبق يوم 

م ي حالة عدمبلغ االشتراك بعد التاريخ املحدد تتم اجراءاته )ما لم يقرر مدير الصندوق غير ذلك(على أساس سعر التقويم في يوم التعامل التالي. وف

.  التعاملإستالم مبلغ اإلشتراك بنهاية يوم 
ً
 التالي يعد طلب اإلشتراك الغيا

 

 إجراءات االشتراك واالسترداد  (ج

 

 إجراءات اإلشتراك :  -

 تسـديد مـع فـالكم، فـروع مـن فـرع ألي وتسـليمه وتوقيعـه االشـتراك طلـب نمـوذج تعبئـة علـيهم الصـندوق  فـي وحـدات شـراء فـي الـراغبين املستثمرين على -

 فــي االشــتراك مبلــغ وايــداع االلكترونيــة، للخــدمات فــالكم نظــام طريــق عــن الصــندوق  وأحكــام شــروط علــى واملوافقــة االشــتراك طلــب تعبئــة أو . االســتثمار مبلــغ

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

  الصــندوق  عملــة إلــى الــدفع عملــة بتحويــل يقـــوم املحفظــة مــدير  فــإن ،(الســعودي الريــال) الصــندوق  عملـــة غيــر  بعملــة للوحــدات الــدفع حالــة وفــي -
ً
 وفقـــا

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

وقـع أو أي متطلبــات أخـرى فــإن مــدير 
ُ
الصـندوق يحــتفظ بـالحق فــي رفـض أي طلــب اشـتراك فــي أي صــندوق دون بصـرف النظــر عـن اســتالم طلـب اإلشــتراك امل

 أخير.الحاجة لتقديم أية أسباب. وفي هذه الحالة فإن مدير الصندوق يقوم بإعادة مبلغ االشتراك الذي دفعه املستثمر مقابل االشتراك دون أي ت

 

 ال يوجد حد ادنى لالشتراك أو االسترداد في الصندوق 

 

 :  االستردادإجراءات  -

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

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

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

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

 .التالي التعامل

 

 سجل مالكي الوحدات  (د

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

ً
 الوحدات ملكية على قاطعا

 الصندوق  مدير  مراسلة طريق عن الطلب عند مجانا للوحدات مالك كل إلى الوحدات مالكي لسجل ملخصا الصندوق  مدير  ويتيح. فيه املثبتة

 .الصندوق  مدير  مكاتب أحد طريق عند أو  مباشرة

 

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

 الشريعة مع ومتوافقة اململكة خارج للمؤسسة مماثلة رقابية لهيئة أو  النقد مؤسسة لتنظيم خاضع طرف مع واملبرمة النقد سوق  صفقات مثل الخطورة

 .األولي الطرح فترة انتهاء حين إلى اإلسالمية

 

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

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

 للصندوق .

 

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

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

 الصندوق )حيثما ينطبق(.

 

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

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

 إذا طلبت الهيئة ذلك. -4

 إذا رآي مدير الصندوق أن التعليق يحقق مصالح مالكي الوحدات. -5

ق إذا -6
ّ
 إما و  عام بشكل إما,  العام الصندوق  يملكها التي األخرى  األصول  أو  املالية األوراق في التعامل فيها يتم التي الرئيسية السوق  في التعامل عل

 . العام الصندوق  أصول  قيمة لصافي جوهرية أنها معقول  بشكل الصندوق  مدير  يرى  التي الصندوق  أصول  إلى بالنسبة
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 املالتعريخ في حالة تعليق تقويم الصندوق، فإن طلبات االسترداد أو االشتراك التي يتم تقديمها في تاريخ التعليق أو بعده، سوف يتم تنفيذها في تا

يم. كما سيقوم مدير الصندوق فورا باشعار الهيئة ومالكي الوحدات بأي تعليق مع توضيح أسباب التعليق، التالي عندما يتم إنهاء تعليق التقو 

ع ق و موقواشعارهم بالطريقة نفسها املستخدمة في االشعار عن التعليق فور انتهاء التعليق. واالفصاح عن ذلك في املوقع االلكتروني ملدير الصندو 

 السوق.

 تؤجل التي االسترداد طلبات اختيار  بمقتضاها يجري  التي اإلجراءات (ي

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

ليق التالي عندما يتم إنهاء تع التعاملتعليقه، فإن طلب استرداد وحدات الصندوق الذي يتم تقديمه في تاريخ التعليق أو بعده يتم تنفيذه في تاريخ 

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

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

 

 خصائص الوحدات  .8

 

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

 قيمة متساوية في صافي قيمة أصول الصندوق.

 املحاسبة وتقديم التقارير  .9

 

  املالية التقارير  (أ

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

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

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

ً
  لصندوق ل املالية السنة نهاية بعد يوما

ً
 متضمنا

 ةاملالي البيانات تدقيق يتم كما.املالية السنة نهاية في كما الحفظ وأمين الصندوق  مدير  عن معلومات إلى باالضافة وأدائه للصندوق  املالي املركز  تفاصيل

 . للصندوق  الخارجي املراجع بواسطة واعتمادها السنوية

 

  الصندوق  مدير  يعدها التي التقارير  إتاحة ووسائل أماكن (ب

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

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

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

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

 .اليومية الصحف في نشرها يتم سوف األنظمة ملقتضيات

 

 بعد ةميالدي سنة وكل للصندوق  االولى املاليةكما يقر مدير الصندوق بتوفر القوائم املالية للسنة  م31/12/2007 في للصندوق  األولى املالية السنة نهاية تكون  (ج

 .ذلك

 

  للصندوق  املراجعة السنوية املالية القوائم تقديم يتم (د
ً
 .الطلب عند مجانا
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 مجلس إدارة الصندوق  .10

 

  الصندوق  إدارة مجلس أعضاء (أ

 يتكون مجلس إدارة الصندوق من:

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

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

 ()عضو مستقل العمير صالح بن ناصر ( األستاذ/ 4

 

  الصندوق  إدارة مجلس أعضاء مؤهالت (ب

 

 (املجلس رئيس) الخصاونة قاسم بن معاذ/  األستاذ: 

 مارإلستثاألستاذ/ معاذ الخصاونة هو املدير العام لشركة فالكم للخدمات املالية. لديه خبرة أكثر من عشر سنوات في مجال االستشارات املالية وا

 إلى قطاع التجزئة. قبل أن تولى مهام املدير العام عملعمل خاللها في عدد من 
ً
 القطاعات من أبرزها: البنوك والصناعة والعقار والصحة إضافة

كرئيس مجموعة االستثمار املصرفي بشركة فالكم للخدمات املالية، كما عمل كمستشار لإلدارة العليا وألعضاء مجلس اإلدارة في العديد من 

بعد أن كان يعمل كمستشار لدى ديلويت  2008عربية السعودية. انضم األستاذ/ معاذ لفريق العمل في شركة فالكم سنة الشركات في اململكة ال

كندا، حيث أتيحت له فرصة التعامل مع عدد من الشركات القيادية من خالل تقديم الخدمات االستشارية في إدارة املخاطر وحوكمة الشركات 

كما أنه حاصل على درجة البكالوريوس في كل من العلوم املالية واملصرفية وكذلك في نظم املعلومات من جامعة وخدمات االستشارات املالية. 

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

 ( :مستقل عضو ) تايه أبو  أحمد سليمان /األستاذ 

. 2004األمريكية في عام  CPA، وحاصل على شهادة 1998اصل على بكالوريوس في املحاسبة من الجامعة االردنية في عام األستاذ سليمان أبو تايه ح

 في مجال املحاسبة واملراجعة. يعمل مدير املالية والخزينة لدى املؤسسة االسالمية لتأمين االستثمارات وائتمان  15لديه خبره أكثر من 
ً
عاما

، مستشار لدى الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ملشروع التحول الى معايير 2012وعة البنك االسالمي للتنمية منذ الصادرات، و عضو مجم

، وعضو لجنة مراجعة 2012 – 2006كما عمل كمدير للمجموعة املالية لشركة فالكم للخدمات املالية للفترة  2012منذ  IFRSاملحاسبة الدولية 

 .2015 – 2012رة لدى شركة فيبكو للفت

 عضو مستقل صالح بن ناصر العمير  /األستاذ(): 

 في البكالوريوس شهادة إلى باالضافةم 2010  عام بريطانيا سوانزي  جامعة من التغيير  ادارة في  املاجستير  شهادة على حاصل العمير  صالحاألستاذ 

 االتحاد من( HIA) الطبي بالتأمين األمريكية الزمالة شهادة لديه أن كمام. 1981 عام املتحدة الواليات فلوريدا جنوب جامعة من األعمال إدارة

 نالتأمي في شهادة و  الصحي للتأمين األمريكي االتحاد من( MHP) املدارة الصحية الرعاية في التخصص شهادة إلى باالضافة الصحي للتأمين األمريكي

كما أنه حاليا عضو مجلس إدارة شركة  ،عاما 38صالح خبرات واسعة تزيد عن  /األستاذ يمتلك. لندن، للتأمين البريطاني امللكي املعهد من العام

 النايفات للتمويل.

 

  الصندوق  إدارة مجلس ومسؤوليات أدوار  (ج

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

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

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

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

ً
 .االستثمار صناديق لالئحة وفقا

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

 .املتبعة واألنظمة اللوائح بجميع الصندوق  مدير  التزام من للتأكد لديه، اإلرهاب
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 .تعيينه حالة في املصّفي يرفعها توصية أي إقرار  .5

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

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

 . فيه الوحدات ومالكي االستثمار  صندوق  وملصلحة بأمانة العمل .8

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

 

 الصندوق  إدارة مجلس أعضاء مكافآت تفاصيل (د

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

    إنعقاد أكثر من اجتماع واحد في الشهر.

 

  املصالح تضارب (ه

يتعين علـى أي عضـو االفصـاح ملجلـس إدارة الصـندوق عـن وجـود أي تعـارض مصـالح فـي حـال التصـويت علـى أي قـرار يتخـذه مجلـس إدارة الصـندوق 

 قد يكون لعضو مجلس االدارة مصلحة خاصة مباشرة أو غير مباشرة فيه.

 

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

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

 صندوق فالكم للمرابحة بالريال السعودي. -

 .صندوق فالكم للطروحات األولية -

 صندوق فالكم املتداول لألسهم السعودية. -

 فالكم املتداول لقطاع البتروكيماويات.صندوق  -

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

 صندوق فالكم للتمويل باملرابحة. -

 صندوق فالكم عرعر هيلز. -

 

 

 لجنة الرقابة الشرعية  .11

 

  ومؤهالتهم اللجنة أعضاء (أ

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

 املنيع سليمان بن هللا عبد/الشيخ معالي: 

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

ضو عمة التمييز بمكة املكرمة. الشيخ املنيع هو نائب رئيس املجلس الشرعي لهيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، ورئيس و سابق بمحك

 عدة لجان شرعية في البنوك السعودية والخليجية، له العديد من املؤلفات في الصيرفة اإلسالمية.

  القري  علي بن محمد/الدكتور : 

محمـــد القـــري حاصـــل علـــى درجتـــي املاجســـتير والـــدكتوراة فـــي االقتصـــاد مـــن جامعـــة كاليفورنيـــا. وهـــو أســـتاذ االقتصـــاد اإلســـالمي فـــي جامعـــة امللـــك الـــدكتور 

كثيـر  المية فـيعبدالعزيز بجدة، وخبير مجمع الفقه التابع لرابطة العالم اإلسالمي. الدكتور القري عضو في العديد مـن الهيئـات الشـرعية للمصـرفيات اإلسـ

 من البنوك حول العالم.
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 النفيسة عبدالعزيز  بن عبدالرحمن /الشيخ: 

 محمـد اإلمـام جامعـة فـي متعـاون  محاضـر  اإلسـالمية، املاليـة واملعـامالت الشـرعية، الرقابـة مجـال فـي سـنوات عشـر  مـن أكثـر  خبـرة إسالمي، اقتصاد ماجستير 

 املاليــة األســواق لدراســات ســابك لكرســ ي بحــوث تحكــيم فــي شــارك الســعودية، العربيــة باململكــة الشــرعية الهيئــات مــن عــدد فــي عضــو  اإلســالمية، ســعود بــن

 واألحكــــام الشـــرعية الضــــوابط) االســـتثمارية الصــــناديق كتـــاب: ومنهــــا وبحـــوث مشــــاركات لـــه .بجــــدة عبـــدالعزيز  امللــــك بجامعـــة اإلســــالمي االقتصـــاد ومجلـــة

 (.النظامية

 

 أدوار ومسؤوليات لجنة الرقابة الشرعية  (ب

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

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

 مـــن التـــي الثـــانوي  الســـوق  أو  األولـــي الســـوق  فـــي أخـــرى  اســـتثمارات أي أو  والشـــركات املاليـــة األوراق النتقـــاء الالزمـــة الشـــرعية املعـــايير  تحديـــد فـــي املشـــورة إعطـــاء .3

 .الصندوق  فيها يستثمر  أن املتوقع

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

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

يــع يلتــزم مــدير الصــندوق باملعــايير والتوصــيات التــي تصــدر مــن لجنــة الرقابــة الشــرعية ويضــمن مراعــاة تطبيقهــا فــي كافــة اســتثمارات الصــندوق فــي جم

 األوقات.

 

  الشرعية اللجنة أعضاء مكافآت (ج

 يتحملها مدير الصندوق عن الصندوق 

 

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

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

 الشركة أغراض: 

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

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

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

 .املحرم النشاط ذات واملطاعم والفنادق واملنتجعات

 .لإلباحية تدعو  التي واملطبوعات الوسائل ونشر  إنتاج -

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

 للعمالت املستقبليات عقود في التعامل. 

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

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

    .الكحول  منتجات وتوزيع إنتاج -

  .األسلحة وتوزيع إنتاج -

 .املقامرة -

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

 .شرعية غير  خدمات تقدم التي واملنتجعات الفنادق -

 .  ذلك وأمثال واملخدرات الخمور  وتوزيع إنتاج -
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فـإن مـدير الصـندوق سـيقوم بتسـييل هـذا األصـل تقوم اللجنة باملراجعة الدورية وفـي حـال عـدم توافـق أحـد أصـول الصـندوق مـع املعـايير الشـرعية , 

 مع مراعاة عدم اإلضرار بمالكي الوحدات جراء تسييل األصل.

 مدير الصندوق  .12

 

 اسم مدير الصندوق  (أ

 . شركة فالكم للخدمات املالية

 

 رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق املالية  (ب

صـفة أصـيل ووكيـل والتعهـد بالتغطيـة، و للقيام بخـدمات التعامـل ب 06020-37مرخصة من قبل هيئة السوق املالية بموجب ترخيص رقم الشركة 

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

 

 العنوان املسجل وعنوان العمل ملدير الصندوق  (ج

  شركة فالكم للخدمات املالية

 طريق العليا العام  

 11421الرياض  884 ص. ب.

 8004298888هاتف 

 + 966( 11) 4617268فاكس 

 

 تاريخ الترخيص الصادر عن هيئة السوق املالية  (د

 م27/05/2006هـ املوافق 29/04/1427تاريخ الترخيص 

 

 رأس املال املدفوع ملدير الصندوق  (ه

 ريال سعودي 250,000,000 

 

 ملخص املعلومات املالية ملدير الصندوق  (و
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 أعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق  (ز

 مجلس اإلدارة( رئيس بدر بن فهد العذل ) -

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

ملدير إضافة إلى  منصبه الحالي كنائب أول للرئيس ونائب ا م(. كما أن األستاذ/ بدر العذل،2007بورتالند بوالية أوريغان في تخصص اإلدارة العامة عام )

 قابضة املحدودة يتقلد بعض املناصب في شركات املجموعة كما يلي:التنفيذي بمجموعة شركات فال العربية ال

 .مدير عام شركة األنظمة املتطورة املحدودة 

 .مدير عام شركة نوفوفالت العربية السعودية املحدودة 

 .مدير فرع شركة فال السعودية املحدودة 

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

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

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

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

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

 ململكة العربية السعودية.ا –عضو مجلس إدارة بشركة ديتكون السعودية املحدودة  -

 عضو مجلس إدارة شركة البالد كتاليست.  -

 ربية السعودية.ململكة العا –عضو مجلس إدارة بالشركة الوطنية للرعاية الطبية )رعاية(  -

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

 ململكة العربية السعودية.ا –عضو مجلس إدارة بشركة البالد لألنابيب الخرسانية املحدودة  -
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 ودية.ململكة العربية السعا –عضو مجلس إدارة بالشركة السعودية الخليجية الهيدروليكية املحدودة  -

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

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

 ململكة العربية السعودية.ا –عضو مجلس إدارة بشركة التصنيع وخدمات الطاقة  -

 ململكة العربية السعودية.ا –بشركة املخازن والخدمات املساندة عضو مجلس إدارة  -

 

 مجلس اإلدارة( نائب رئيس عبداملحسن بن عبدالرحمن السويلم ) -

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

م كما أن األستاذ/ عبداملحسن السويلم، يشغل اآلن منصب الرئيس 1992على البكالوريوس في العلوم اإلدارية من جامعة امللك سعود عام حاصل 

 التنفيذي والعضو املنتدب لشركة النايفات للتمويل، وهو عضو في العديد من مجالس ادارات الشركات كما هو موضح أدناه:

 شركة فالكم القابضة -

 لنايفات للتمويلشركة ا -

 شركة املخازن والخدمات املساندة -

- Gulf Integrated Industries Co. 

 

 عبداملحسن بن محمد الصالح )عضو مجلس اإلدارة(  -

 في األعمال الحرة واالستثمار واالستشارات واإلدارة وذلك من خالل عمله
ً
مبا ك سالدى بن يتمتع األستاذ/ عبداملحسن الصالح، بخبرة أربعة وأربعون عاما

م. كما أن األستاذ/ عبداملحسن 1967وسيتي بنك. حصل على بكالوريوس اآلداب في إدارة األعمال واالقتصاد من جامعة ويتير بوالية كالفورنيا عام 

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

 التعاوني. ة التأمينشركة مالذ للتأمين وإعاد -عضو مجلس اإلدارة  -

 شركة فالكم للخدمات املالية. -عضو مجلس اإلدارة  -

 رئيس مجلس اإلدارة واملالك لشركة مصادر القابضة. -

 

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

 عمـل واإلسـتثمار  املاليـة االستشـارات مجـال فـي سـنوات عشـر  مـن أكثـر  خبـرة لديـه. املاليـة للخـدمات فـالكم لشـركة العـام املـدير  هـو  الخصـاونة معـاذ /األستاذ

  والصــحة والعقــار  والصــناعة البنــوك: أبرزهــا مــن القطاعــات مــن عــدد فــي خاللهــا
ً
 كــرئيس عمــل العــام املــدير  مهــام تــولى أن قبــل. التجزئــة قطــاع إلــى إضــافة

 اململكـة فـي الشـركات مـن العديـد في اإلدارة مجلس وألعضاء العليا لإلدارة كمستشار  عمل كما املالية، للخدمات فالكم بشركة املصرفي االستثمار  مجموعة

 لــه أتيحــت حيــث كنــدا، ديلويــت لــدى كمستشــار  يعمــل كــان أن بعــد 2008 ســنة فــالكم شــركة فــي العمــل لفريــق معــاذ /األســتاذ انضــم. الســعودية العربيــة

. املاليـة االستشـارات وخـدمات الشـركات وحوكمـة املخـاطر  إدارة فـي االستشـارية الخـدمات تقـديم خـالل مـن القياديـة الشـركات مـن عـدد مـع التعامـل فرصة

 درجـة إلـى باإلضـافة بكنـدا، مـاري  سـانت جامعـة من املعلومات نظم في وكذلك واملصرفية املالية العلوم من كل في البكالوريوس درجة على حاصل أنه كما

 .بكندا دلهاوس ي جامعة من األعمال إدارة في املاجيستير 

 

 (اإلدارة مجلس عضو ) املفرج إبراهيم فهد -

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

 ت الدولية مثل صندوق باإلضافة إلى  العديد من الدورات في مجال إدارة البنوك والرقابة املصرفية والتحليل املالي و التدريب لدى العديد من الجها

 النقد الدولي وغيرها كما أن األستاذ/ فهد املفرج ، يشغل عدة مناصب في العديد من الشركات كما هو ُموضح أدناه: 

 ا املاليةمجموعة سامب –عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة املراجعة  -
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 لشركة السعودية للطباعة والتغليف.ا –عضو مجلس إدارة وعضو لجنة املراجعة  -

 

 (اإلدارة مجلس عضو ) جبل أبو  ابراهيم محمد -

 في املجال املالي والرقابة واالستشـارات املاليـة حيـث بـدأ مسـيرته املهنيـة مـن خـالل عملـه كمـدقق خـارجي مـع 
ً
إرنسـت ويونـغ خبرة تزيد عن خمسة عشر عاما

العربيـة السـعودية, وبـذلك يكـون األسـتاذ محمـد أبـو جبـل قـد ألردن، ثم كمستشار ومـدقق خـارجي لـدى بـرايس ووتـر هـاوس كـوبرز فـي قطـر و اململكـة ا-عمان

 حصل على خبرة قيمة في مراجعة الحسابات للعمليات التجارية واملالية في األسواق الخليجية واألردنية.

فــالكم للخــدمات املاليــة و مــن ثــم ثــم بــدأ العمــل كمــدير إدارة املحاســبة املاليــة لــدى فــالكم للخــدمات املاليــة ، وتقلــد منصــب رئــيس الــدائرة املاليــة لشــركة 

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

 عن مراجعـة نتـائج األداء و اإلن
ً
 للعديد من وحدات األعمال، ومسؤوال

ً
 في الدوائر املالية، ومستشارا

ً
ير تـاج ملختلـف التقـار ويعداألستاذ محمد أبو جبل خبيرا

 لية واإلدارية.املا

فــي مجــال  حاصــل علــى درجــة البكــالوريوس فــي املحاســبة مــن جامعــة عَمــان األهليــة باإلضــافة إلــى العديــد مــن الــدورات والبــرامج التدريبيــة التــي حصــل عليهــا

 التحليل املالي و الرقابة املالية و الحوكمة.

 

 املسؤوليات والواجبات الرئيسية ملدير الصندوق فيما يتعلق بصندوق االستثمار  (ح

يتولى مدير الصندوق إدارة الصندوق بحكمة وبعدل بهدف تحقيق األهداف االستثمارية للصندوق املضمنة في هذه املذكرة كما يراعي في كل  -

 األحوال مصالح حاملي الوحدات في إطار شروط وأحكام الصندوق.

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

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

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

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

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

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

 

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

 ال يوجد.

 

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

 ال يوجد.

 

 األحكام املنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبداله  (ك

 لتعيين مدير صندوق بديل للصندوق أو اتخا
ً
، وذلك في حالللهيئة عزل مدير الصندوق واتخاذ أي إجراء تراه مناسبا

ً
 ذ أي تدبير آخر تراه مناسبا

 وقوع أي من الحاالت اآلتية:

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

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

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

 التزام النظام أو لوائحه التنفيذية.ب -شكل تراه الهيئة جوهرياب -إذا رأت الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل  -4
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شخص آخر مسجل لدى مدير وفاة مدير املحفظة االستثمارية الذي يدير أصول صندوق االستثمار أو عجزه أواستقالته مع عدم وجود  -5

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

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

 أمين الحفظ .13

 اسم أمين الحفظ (أ

 املالية  البالدشركة 

 

 رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق املالية  (ب

 وتاريخ 08100-37رقم ترخيص بموجب املالية السوق  هيئة قبل من مرخصة  مقفلة مساهمة واحد شخص  ذات سعودية شركة املالية البالد شركة

 الخاصة، واملحافظ االستثمارية الصناديق إدارة و  بالتغطية، والتعهد ووكيل أصيل بصفة التعامل بخدمات للقيام م14/08/2007املوافق هـ01/08/1428

  .املالية األوراق في والحفظ املشورة وتقديم والترتيب،

 

 العنوان املسجل وعنوان عمل ألمين الحفظ (ج

  املالية البالدشركة 

 العليا  امللك فهد , طريق

 11411الرياض  140ص. ب. 

  920003636هاتف 

 + 966( 11)  2906299فاكس 

 

 تاريخ الترخيص الصادر عن هيئة السوق املالية  (د

 م14/08/2007املوافق  هـ01/08/1428تاريخ الترخيص 

 

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

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

 قيمة األصول لوحدة الصندوق.

 

 فيما يتعلق بصندوق االستثمار  (و
ا
 ثالثا

ا
 املهام التي كلف بها أمين الحفظ طرفا

 ال ينطبق 

 

 األحكام املنظمة لعزل امين الحفظ أو استبداله  (ز

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

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

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

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

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

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

 هذه في. الوحدات مالكي مصلحة في الحفظ أمين عزل  أن معقول  بشكل رأى إذا كتابي إشعار  بموجب الحفظ أمين عزل  الصندوق  ملدير  يجوز  كما
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 ( 30) خالل له بديل حفظ أمين بتعيين الصندوق  مدير  سيقوم الحالة
ً
  اإلفصاح سيتمو  .الكتابي اإلشعار  الحفظ أمين تسلم من يوما

ً
 موقع في فورا

 .بديل حفظ أمين تعيين عن اإللكتروني السوق  وموقع اإللكتروني الصندوق  مدير 

 االستثمار مستشار  .14

 يوجد ال 

 املوزع .15

 يوجد ال 

 القانوني املحاسب .16

 

 القانوني املحاسب اسم (أ

 برايس وتر هاوس كوبر

 

 القانوني للمحاسب العمل وعنوان املسجل العنوان (ب

 برايس وتر هاوس كوبر 

  21برج اململكة الدور 

  11482الرياض  8282ص.ب. 

 +966( 11) 465-4240هاتف: 

 + 966( 11) 465-1663فاكس: 

www.pwc.com/me 

 

 األساسية ومسؤوليات املحاسب القانوني فيما يتعلق بصندوق االستثمار  األدوار  (ج

 .للصندوق  والسنوية األولية املالية القوائم بمراجعة القانوني املحاسب يقوم

 أخرى  معلومات .17

 

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

 .مقابل وبدون  الطلب عند

 

 والعموالت الخاصة  التخفيضات (ب

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

 .  ذلك أسباب

 

 أو الضريبة  الزكاة (ج

 .صندوق لل زكاة مبلغ بدفع الصندوق  مدير  يقوم ال  -

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

 النص يتم مالم املضافة القيمة ضريبة تشمل ال  مستندات الصندوق  في املذكورة واملصاريف الرسوم جميع .والتكاليف واالتعاب واملصاريف الرسوم

http://www.pwc.com/me


  م 2020/1/15بتاريخالنشرة: تاريخ تحديث

 

35 

 

 .ذلك خالف على

 

 وتفاصيل اجتماع مالكي الوحدات  معلومات (د

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

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

 .الصندوق  وحدات قيمة من األقل على% 25 منفردين أو  مجتمعين

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

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

 .املقترحة والقرارات ووقته ومكانه االجتماع تاريخ

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

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

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

  الثاني
ً
 .اإلجتماع في املمثلة الوحدات نسبة كانت أيا صحيحا

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

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

 

 الصندوق  إنهاء (ه

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

 املالية السوق  هيئة بإخطار  الصندوق  مدير  يقوم الحالة، هذه في. الصندوق  إلنهاء كاف سبب أنها الصندوق  مدير  يرى  أخرى  ظروف أي أو  األنظمة في تغيير 

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

ً
 .فيه الصندوق  إنهاء املزمع التاريخ من يوما

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

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

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

 

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

 :التالي العنوان إلى إرسالها الصندوق، حول 

 املالية للخدمات فالكم شركة

 املخاطر وإدارة واإللتزام املطابقة مجموعة

  العام العليا طريق

 11421 الرياض 884. ب. ص

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

 :التالي األكتروني البريد إلى املالحظات إرسال يمكن كما

Addingvalue@falcom.com.sa    

 

 الجهة القضائية املختصة بالنظر في أي نزاع  (ز

 .االسثمار صناديق في االستثمار  عن أو  من ناش ئ نزاع أي في بالنظر  املختصة القضائية الجهة هي املالية األوراق منازعات في الفصل لجنة
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 املعلومات، مذكرة في مذكور  عقد وكل الرئيسية، املعلومات وملخص الصندوق، وأحكام شروط على االطالع في الحق الوحدات حاملي الصندوق  مدير  يمنح (ح

 .الصندوق  ملدير  املالية والقوائم

 

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

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

  املوزع أو  املشورة مقدم أو  الباطن من الحفظ أمين أو  الحفظ أمين أو  الباطن من الصندوق 
ً
 مسموحا كان أو  ملكيته، حدود في وذلك الصندوق، لوحدات مالكا

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

 

 أخرى معروفة قد تمكن مالكي الوحدات الحاليين أو املحتملين أو مستشاروهم املهنيون من إتخاذ قرار االستثمار في الصندوق خالفا علىال يوجد أي معلومات  (ي

 ما تم ذكره في الشروط واألحكام و مذكرةاملعلومات .

 

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

 اليوجد

 

 مدير الصندوق فيما يتعلق بحقوق التصويت  سياسة (ل

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

 بإستشارة  النظام هذا إطار  ضمن التصويت قرارات  يتخذ سوف الصندوق  مدير   ان كما  التصويت حالة في النظام هذا اتباع يتم سوف املخاطر 

 .املخاطر وإدارة واإللتزام املطابقة مجموعة

 إضافية النواع معينة من الصناديق  معلومات .18

 ينطبق  ال 
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 ملخص املعلومات الرئيسية
 

 

 اسم الصندوق 

  السعودية لألسهم فالكم صندوق 

 ()صندوق استثماري عام مفتوح

 

 

 مدير الصندوق 

 شركة فالكم للخدمات املالية  

 

 
 :آخر  تحديث تم بتاريخ

 م2020/1/15

 
 
 

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

الصندوق  هذا في االستثمار بشأن قرار أي اتخاذ قبل بتمعن األخرى  واملستندات واألحكام الشروط قراءة املحتملين املستثمرين وعلى السعودية . 
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  الرئيسية علوماتامل .19

 

  االستثمار  صندوق  اسم (و

 صندوق فالكم لألسهم السعودية     

(مفتوحصندوق استثماري عام )    

 

  االستثمار لصندوق  االستثمارية األهداف (ز

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

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

 .  الشرعية الضوابط مع يتوافق بما السعودي األسهم

 

  وممارساته االستثمار  سياسات  (ح

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

  .السعودية املالية االسواق في

 

األصول  فئات األدنى الحد  األعلى الحد   

الشركات املدرجة في السوق السعودي  أسهم

 و املتوافقة مع الضوابط الشرعية 

 

90%  

 

100%  

 

 

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

 .العادية السوق 

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

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

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

 

 

 : الصندوق  في باالستثمار  املرتبطة املحتملة الرئيسية املخاطر  (ط

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

 

 :املال رأس نقص مخاطر  -

في حالة انخفاض السوق بشكل جوهري وعدم إستعادة قواه في وقت مناسب، فمن املحتمل أن تنخفض صافي قيمة أصول الصندوق 

إلنخفاض السوق. تبعا  الى أن يخفض 
ً
من التوزيعات في محاولة  االنخفاض طويل األجل في صافي قيمة األصول قد يضطر مدير الصنوق مؤقتا

 لتأثر قدرة الصندوق 
ً
 لحدوث انخفاض جوهري في رأس املال وكذلك تفاديا

ً
في  لتقريب صافي قيمة األصول من سعر الوحدة األولي وذلك تفاديا

 تحقيق العوائد على املدى الطويل.

 

 :االئتمان مخاطر  -

في عقد الدين أو اتفاقية إعادة الشراء أو اتفاقية إعادة الشراء العكسية غير قادر أو  مخاطر االئتمان هي إمكانية أن يكون املقترض أو الطرف املقابل

يم غير راغب في سداد القرض أو االلتزام به سواء في وقته املحدد أو عدم السداد كليا. جميع الشركات والدول التي تقترض تخضع لعمليات تقو 
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يم ائتماني، وتخضع أدوات االئتمان التي تصدرها الشركات أو الحكومات في األسواق الناشئة عادة ائتماني، كما أن األوراق املالية تخضع كذلك لتقو 

مة ملخاطر ملخاطر ائتمانية أعلى من غيرها. بينما تخضع أدوات االئتمان التي تصدرها الشركات الحكومية أو الشركات جيدة التأسيس في الدول املتقد

. االنخفاض في التقويم االئتماني للُمْصِدر أو األخبار السلبية قد تؤثر على القيمة السوقية ألوراقه املالية.ائتمانية أقل و معدالت تقويم أعلى  

 

 : املالية األوراق مخاطر  -

 فإن النظرة لكثير 
ً
. عندما يكون االقتصاد قويا

ً
من  الصناديق التي تستثمر في أسهم شركات مدرجة في السوق تتأثر بتحركات سوق األسهم عموما

من ناحية أخرى فإن أسعار  الشركات تكون جيدة وأسعار األسهم قد ترتفع بشكل عام وكذلك قيمة الصناديق االستثمارية التي تمتلك هذه األسهم.

األسهم بشكل عام تنخفض في أوقات االنكماال أو االنحسار االقتصادي أوالصناعي، كما أن أسهم شركات معينة أو شركات قطاع معين كالقطاع 

 بسوق األسهم ككل وذلك بسبب التغييرات التي تحدث في القطاع والنظرة االستثمارية لتلك الشركات
ً
في  الصناعي قد تتذبذب بشكل مختلف مقارنة

 تلك القطاعات املعينة.

 

ْصِدر  مخاطر  -
ُ
 :معينة ألسهم   امل

 مقارنة بال
ً
سوق ككل. ونتيجة لذلك, فإنه في حال أن أسهم مصّدر معين القيمة السوقية الخاصة بأسهم مصدٍر معين يمكن أن تكون أكثر تقلبا

 من القيمة السوقية ألصول الصندوق فإن التغير في القيمة السوقية ألسهم ذلك املصدر قد تسبب تقلبات كبيرة في 
ً
 كبيرا

ً
قيمة كانت تمثل جزءا

 بما يكون عليه الحال في األحوال العادية. وإذا كان الص
ً
 من سيولة منخفضة في حالة وحدة الصندوق مقارنة

ً
 فإنه قد يعاني أيضا

ً
ندوق أقل تنويعا

نه من تصفية إستثماره في 
ّ
 من أصوله قد أستثمر في أسهم مصدر واحد، وبشكل خاص فإن الصندوق قد ال يكون في موقف يمك

ً
 كبيرا

ً
أن جزءا

 أسهم ذلك املصدر ملقابلة أي طلبات استرداد. 

 

 :الشرعية املخاطر  -

 باألسهم املتوافقة مع الضوابط الشرعية مقارنة بصناديق األسهم التقليدية وفي حال تتمثل هذه  
ً
املخاطر في أن الصندوق يستثمر في نطاق محدودا

أصبحت إحدى الشركات التي يستثمر فيها الصندوق غير متوافقة مع بعض الضوابط الشرعية، فإن تخلص الصندوق من أسهم تلك الشركات 

ليه خسائر في حالة بيع تلك األسهم بسعر منخفض أو في حالة ضياع الفرصة لتحقيق مستوى أداء أعلى لتلك األسهم.بالبيع قد تترتب ع  

 

 : املستثمرين كبار  مخاطر  -

يمكن شراء وبيع وحدات الصندوق بواسطة مستثمرين كبار أو صناديق مشتركة أخرى أو محافظ استثمارية خاصة. في حالة أن أحد كبار حاملي 

 أو كل استثماراته في الصندوق، فإن الصندوق قد يتكبد تكلفة مكاسب رأسمالية وتكاليف تعامالت أخرى خالل عملية الوحد
ً
ات قد استرد جزءا

ومن جهة اخرى فانه في حالة   تنفيذ االسترداد، إضافة إلى أن بعض األسهم قد يتم بيعها بأسعار غير مناسبة وبالتالي خفض عائد املحفظة املحتمل.

 من النقد لحين توفر فرصة استثمارية مماز 
ً
قد  يادة أحد كبار حاملي الوحدات استثماره في الصندوق فإن الصندوق قد يحتفظ بمقدار كبير نسبيا

 على أداء الصندوق.
ً
 يؤثر سلبا

 

 : نظامية مخاطر  -

و عدم التأكد من تطبيق القوانين واألنظمة أو اإلجراءات املخاطر النظامية قد تترتب عليها مخاطر مالية قد تواجهها الشركات بسبب تغير األنظمة أ

 النظامية. كما أن املخاطر القانونية الرئيسة قد يكون مصدرها الشركات التي يستثمر فيها الصندوق، واحتمال تعرضها للمحاكمة واملساءلة

ية مما يخفض من القيمة السوقية ألسهمها.نالقانو  تسود املخاطر القانونية بين الكيانات التجارية التي تقوم بتوفير املنتجات والخدمات بشكل  

 رئيس ي للمستهلكين والتي في مناسبات معينة يمكن أن تكون عرضة للدعاوى والقضايا القانونية. 

 

    : السيولة مخاطر  -

صل وتحويله إلى نقد دون خسائر في قيمته السوقية العادلة.تشير السيولة إلى السرعة والسهولة التي يمكن أن يتم بموجبها بيع األ  بالنسبة لألسواق  
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تصبح  فترات عدم االستقرار السياس ي أو التغيرات املفاجئة في أسعار ومعدالت الفائدة، فإن بعض األسهم  ذات التقلبات العالية مثل التقلبات في

كما أن بعض األسهم يمكن أن تكون غير سائلة بسبب القيود القانونية أو طبيعة االستثمار أقل سيولة مما يعني أنه ال يمكن بيعها بسرعة وسهولة، 

سهم أو بعض الجوانب املعينة مثل الضمانات أو عدم وجود املشترين الذين لهم اهتمام في أسهم أو سوق معينة. حيث يؤدي ذلك إلى صعوبة بيع األ 

ئد الصندوق.بسعر عادل مما ينتج عنه خسارة أو انخفاض في عا  

 

 :السوق  مخاطر  -

ث مخاطر السوق هي مخاطر االستثمار في األسواق املالية. حيث ترتفع وتنخفض القيمة السوقية الستثمارات الصندوق بسبب التطورات التي  تحد

 بسبب التغفي الشركات املستثمر فيها أ
ً
ير في الظروف االقتصادية واملالية و ظروف السوق العامة أو أسعار الفائدة، كما أن قيمة السوق تتغير أيضا

 العامة.

 :األسـهم مخاطر  -

كما أن  أسعار بعض األسهم تميل إلى االرتفاع واالنخفاض بشكل حاد نتيجة لعوامل لها تأثير على شركات أو قطاع معين أو على سوق األسهم بكامله،

بي على أسعار مختلف األسهم اململوكة للصندوق.الركود في البيئة االقتصادية أو تباطؤ النمو يمكن أن يكون له تأثير سل  

 

 : معين قطاع مخاطر  -

 للتغير بناًء على التغير في قيمة في
ً
ذلك  أوقات معينة فإن الصندوق قد يركز استثماراته على قطاٍع معين مما قد يجعل قيمة أصول الصندوق عرضة

 أن الصندوق قد يكون أكثر ي القطاع. إن ذلك التركيز يمكن أن يعزز العائدات إن كان القطاع
ً
مثل إستثمارات محتملة جيدة، كما يعني ذلك أيضا

.
ً
 مخاطرة مقارنة بالصناديق األكثر تنوعا

 

 : الصغيرة الشركات مخاطر  -

هم الصغيرة تميل ألن تكون قابلة للمتاجرة بشكل أقل وبأحجام أصغر مقارنة بالشركات الكبيرة، ونتيجة لذلك فإن أسعار أس أسهم الشركات 

 مقارنة بأسهم الشركات الكبيرة، كما أن قيمتها ترتفع أو تنخفض بشكل أكثر حدة مقارن
ً
ة بأسهم الشركات الصغيرة تميل الى أن تكون أقل استقرارا

 جيدة لنمو رأس املال، الشركات الكبيرة وقد يكون بيعها أو شراؤها أكثر صعوبة من غيرها.
ً
فإنها تتعرض  وحيث أن الشركات الصغيرة قد توفر فرصا

 فإن أسهم الشركات الصغيرة
ً
 ملخاطر جوهرية ويجب أن تعتبر كأسهم مضاربة. وتاريخيا

ً
 في السعر مقارنة بالشركات الكبيرة  أيضا

ً
كانت أكثر تقلبا

 وخاصة على املدى القصير.

ملتغيرة تعتبر أهم األسباب لتقلب أسعار إنخفاض عائدات النمو للشركات الصغيرة وقلة سيولتها وحساسيتها العالية للظروف االقتصادية ا

قيق النمو أسهمها.يضاف إلى ذلك أن الشركات الصغيرة قد يؤثر عليها غياب اإلدارة الفعالة مما يجعلها غير قادرة على توفير األموال الضرورية لتح

  والتطوير أو قد تكون منتجة وقادرة على تطوير منتجات وخدمات ال تتوفر لها أسواق أو أنها
ً
.لن تنشأ أصال  

 

 :املتابعة مخاطر  -

ت يسعى الصندوق لتحقيق عوائد مشابهة أو أفضل من أداء املؤشر اإلرشادي، وعلى كٍل فإن قدرة الصندوق على تجاوز أداء املؤشر تتأثر بنفقا

ومهارة مدير الصندوق ومستوى نشاط التشغيل واإلدارة التي يتكبدها الصندوق، وهذه النفقات تتأثر بعدة عوامل تشمل حجم أصول الصندوق 

ق قدرة الصندوق لتحقيق نفس العائد املماثل أو الذي يية تع. إن مستوى التعامل الغير معتاد ينتج عنه نفقات إضافالذي يقوم به الصندوق  التعامل

 يتجاوز أداء املؤشر اإلرشادي .

 

 

 

 

 



  م 2020/1/15بتاريخالنشرة: تاريخ تحديث

 

41 

 

 االستثمار لصندوق  السابق األداء (ي

  

 : الكلي العائد -6

 

 

 

 

 

 : املاضية العشر  السنوات من لكل السنوية العائدات إجمالي -7

  الصندوق  السنوي  العائد

 %41.73 م2007 لعام

 %37.26- م2008 لعام

 %40.37 م2009 لعام

 %13.65 م2010 لعام

 %3.65 م2011 لعام

 %9.45 م2012 لعام

 %39.07 م2013 لعام

 %5.08- م2014 لعام

 %13.34- م 2015 لعام

 %2.62 م 2016 لعام

 %1.62- م 2017لعام 

 

 

 : املاضية الخمس السنوات مدار  على االسترشادي املؤشر  مع باملقارنة االستثمار  صندوق  أداء -8

 

 

 

 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب .20

 

 إدارة الصندوق : أتعاب -9

.  يحصل مدير الصندوق على  الصندوق  أصول % من صافي قيمة 1.75 
ً
يوم (  365أيام السنة )  علىتحسب بشكل تناسبي  الصندوق إدارة  أتعابسنويا

م7201ديسمبر  13 -التراكمي العائد  سنوات  3 سنة  سنوات  5  منذ  

 التأسيس

 %85.38 %15.49 %12.51- %1.62- الصندوق 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

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

 %0.22 %4.32 %17.1- %2.4- %25.5 %6.0 املؤشر
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أشهر كمستحقات، ويحتفظ مدير الصندوق بالحق في أن يسترد من الصندوق، في أي وقت، أية رسوم أو  3تخصم في كل يوم تقويم  ويتم دفعها كل 

 ألنظمة هيئ
ً
 ة السوق املالية.عموالت أو أتعاب قانونية ونفقات أخرى يتم تحملها بواسطة الصندوق تتعلق بالتكاليف اإلدارية وفقا

 

 : القانوني املحاسباتعاب  -10

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

 

 أتعاب أمين الحفظ : -11

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

 

 الشرعية: اللجنة أتعاب -12

 ال توجد. )يتحملها مدير الصندوق( 

 

 رسوم مراجعة ومتابعة اإلفصاح: -13

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

 

 

 التعامل )الوساطة(: مصاريف -14

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

 

 أعضاء مجلس اإلدارة : أتعاب -15

لحاالت التي يكون فيها أكثر من اجتماع في الشهر. )يتحملها ريال سعودي في الشهر في ا 5,000ريال سعودي عن كل اجتماع وتكون بحد أقص ى مبلغ  3,000 

 مدير الصندوق(

 

 رسوم إقتراض: -16

 ال يوجد. 

 

املوقع  بزيارة التفضل يرجىومستنداته األخرى , " لألسهم السعودية فالكم" صندوق  حول  إضافية معلومات على للطلع .21

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

 . 8004298888: العملء خدمة بهاتف

 عنوان مدير الصندوق اسم و  .22

  املالية للخدمات فالكم شركة

   العام العليا طريق

11421 الرياض 884. ب. ص  

8004298888 هاتف  

+ 966( 11) 4617268 فاكس   

 

http://www.falcom.com.sa/
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 عنوان أمين الحفظاسم و  .23

  املالية البالد شركة

   امللك فهد ،العليا طريق

11411 الرياض 140. ب. ص  

920003636 هاتف  

+ 966( 11) 2906299 فاكس  

 املوزععنوان اسم و  .24

 ال ينطبق.
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  م03/02/2019 بتاريخ تم تحديث آخر
 

 

 التواقيع

 

 

 روحات االوليةللطالكم فبالتوقيع على مذكرة الشروط واألحكام هذه أقر/نقر بأنني/أننا قد حصلت/حصلنا على نسخة من هذه النشرة المتضمنة شروط وأحكام صندوق 

ه ي لهذه النشرة سنوياً، وبناًء عليكما أنني على علم بأنه يتم تحديث الملخص المال 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 / 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


