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 املصطلحاتقائمة 

 وأي تعديالت أخرى تتم عليه من وقت آلخر. هـ (2/6/1424) وتاريخ  30)نظام السوق املالية الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/ النظام

 هيئة السوق املالية
املالية باململكة العربية السعودية شاملة حيثما يسمح النص، أي لجنة، أو لجنة فرعية، أو موظف، أو وكيل يمكن أن يتم عني هيئة السوق ت

 تفويضه ألداء أي وظيفة من وظائف الهيئة.

 "VATنظام ضريبة القيمة املضافة "

هـ والذي تم إصداره مع الالئحة 2/11/1438() بتاريخ 113 الصادر بموجب املرسوم امللكي رقم )م / )”VAT“يعني نظام ضريبة القيمة املضافة)

 من GAZTالتنفيذية للهيئة العامة للزكاة والدخل )"
ً
م )"تاريخ السريان"(،  وهي ضريبة غير مباشرة 2018يناير  1"(، تم البدء بتطبيقه اعتبارا

فرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل املنشآت.
ُ
 ت

 الئحة األشخاص املرخص لهم

هـ  21/5/1426بتاريخ  2005 – 83 –1 رقم روق املالية السعودية بموجب القراهيئة السمجلس أي الالئحة التي تحمل االسم نفسه الصادرة عن 

بقرار مجلس هيئة السوق  ه واملعدلة2/6/1424وتاريخ  30م/الية الصادر باملرسوم امللكي رقبناًء على نظام السوق املم( 28/6/2005)املوافق 

 .م18/9/2017ه املوافق 27/12/1438وتاريخ  2017-85-3املالية رقم 

 الالئحة  /الئحة صناديق االستثمار

ملوافق اهـ 03/12/1427بتاريخ  2006 – 219 – 1هيئة السوق املالية بموجب القرار رقم  مجلسأي الالئحة التي تحمل االسم نفسه الصادرة عن 

 رقم املالية السوق  هيئة مجلس بقرار املعدلةه 2/6/1424 بتاريخ 30/م رقم امللكي باملرسوم دراالص املالية السوق  نظام على بناءً  م 24/12/2006

 .م23/5/2016 املوافقه 16/8/1437 وتاريخ 1-61-2016

 .أي شخص طبيعي أو اعتباري تقر به أنظمة اململكة العربية السعودية الشخص 

 شخص مرخص له ممارسة أعمال األوراق املالية بموجب الئحة األشخاص املرخص لهم الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية.  لهالشخص املرخص 

شركة فالكم للخدمات املالية أو مدير 

 ق الصندو 

(، واملُرخصة من هيئة 1010226584)وهي )شركة مساهمة سعودية مقفلة( واملُقيدة بالسجل التجاري رقم  تعني شركة فالكم للخدمات املالية،

( ملزاولة نشاط التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية واإلدارة والترتيب وتقديم 37-20-060) السوق املالية بموجب الترخيص الرقم

 املشورة والحفظ في أعمال األوراق املالية.

 الذهب سلعة مزود

 Swiss Financial Marketبنك انتسا سانباولو سويسرا هو بنك سويسري مرخص من قبل الهيئة اإلشرافية للسوق املالية السويسرية  هو

Supervisory Authority  بموجب ترخيص رقمCHE-105.860.022 وبطاقات اإلقراض خدمات وتقديم املصرفية الخدمات بخدمات للقيام 

 .األصول  وإدارة لحفظا وخدمات البنكية اإلئتمان

 .يقصد بها السوق املالية السعودية )تداول( )تداول( املالية السوق 

 أمين الحفظ

قيدة بالسجل التجاري رقم ) املالية للخدمات فالكم شركةعني ت
ُ
(، واملُرخصة من هيئة 1010226584وهي )شركة مساهمة سعودية مقفلة( وامل

( ملزاولة نشاط التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية واإلدارة والترتيب وتقديم 37-06020السوق املالية بموجب الترخيص الرقم )

 .املشورة والحفظ في أعمال األوراق املالية

 الباطن من الحفظ أمين

 Swiss Financial Marketبنك انتسا سانباولو سويسرا هو بنك سويسري مرخص من قبل الهيئة اإلشرافية للسوق املالية السويسرية  تعني

Supervisory Authority  بموجب ترخيص رقمCHE-105.860.022 وبطاقات اإلقراض خدمات وتقديم املصرفية الخدمات بخدمات للقيام 

 .األصول  وإدارة الحفظ وخدمات البنكية اإلئتمان

 وعملياتها.  املالية للخدمات فالكمتعني الهيئة الشرعية التي تشرف على جميع منتجات شركة  الهيئة الشرعية

 تعني املعايير التي تحددها الهيئة الشرعية الستثمارات الصندوق. املعايير الشرعية

 لالئحة صناديق االستثمار ملراقبة أعمال مدير الصندوق.للذهب فالكمهو مجلس إدارة صندوق  مجلس إدارة الصندوق 
ً
 ، ويتم تعيينه بواسطة مدير الصندوق وفقا

 عضو مجلس إدارة مستقل

 ما يأتي:   -على سبيل املثال ال الحصر-عضو مجلس إدارة صندوق مستقل يتمتع باالستقاللية التامة، ومما ينافي االستقاللية 

 لدى مدير الصندوق أو تابع له، أو أي مدير صندوق من الباطن أو أمين حفظ الصندوق، أو لديه عمل جوهري أو  (1
ً
أن يكون موظفا

 أو أي مدير صندوق من الباطن أو أمين حفظ ذلك الصندوق.  ق عالقة تعاقدية مع مدير الصندو 

 ن لدى مدير الصندوق أو أي تابع له. أن يكون من كبار التنفيذيين خالل العامين املاضيي (2

أن تكون له صلة قرابة من الدرجة األولى مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو مع أي من كبار التنفيذيين لدى مدير الصندوق أو أي تابع  (3

 له. 

 لحصص سيطرة في مدير الصندوق أو أي تابع له خالل العاميين املاضيين. أ (4
ً
 ن يكون مالكا
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 لالئحة األشخاص املرخص لهم. املطابقة وااللتزاممسؤول 
ً
 مسؤول املطابقة وااللتزام لدى شركة فالكم للخدمات املالية الذي يتم تعيينه وفقا

 .املالية للخدمات فالكميعني صندوق فالكم للذهب، وتديره شركة  الصندو ق

 .وحداته بإصدار وحدات جديدةصندوق استثماري ذو رأس مال متغير، تزيد  صندوق استثماري مفتوح

 مجموع قيمة الوحدات عند بداية كل فترة )يوم التعامل(. رأس مال الصندوق 

 شروط وأحكام الصندوق 
 ألحكام املادة

ً
من   (32)تعني هذه الشروط واألحكام املتعلقة بصندوق فالكم للذهب التي تحتوي البيانات واألحكام الحاكمة لعمل الصندو ق وفقا

 صناديق االستثمار، ويتم توقيعها بين مدير الصندوق ومالكي الوحدات .الئحة 

 التعويض واملصاريف واألتعاب التي يتم دفعها ملدير الصندوق مقابل إدارة أصول الصندوق. رسوم إدارة الصندوق 

 نموذج طلب االشتراك
ح هيئة السوق املالية وقواعد مكافحة غسل األموال وتمويل النموذج املستخدم لطلب االشتراك في الصندوق وأي مستندات مطلوبة حسب لوائ

 ر بغرض االشتراك في وحدات الصندوق شريطة اعتماد مدير الصندوق. أي معلومات مرفقة يوقعها املستثماإلرهاب، و 

 الوحدة
الك حصة هي 

ُ
 أصول  في مشاعة حصة تمثل أنها على وحدة كل وتعامل الوحدة، أجزاء ذلك في بما وحدات من يتكون  استثمار صندوق  أي في امل

 .االستثمار صندوق 

 مصطلحات مترادفة، ويستخدم كل منها لإلشارة إلى الشخص الذي يملك وحدات في الصندوق بقصد االستثمار. مالك الوحدة/ املشترك/املستثمر/ العميل

 .القانون لها بالشخصية القانونية بالقدر الالزم لتحقيق ذلك الغرضمجموعة األشخاص التي تهدف إلى تحقيق غرض معين ويعترف  عتباري اال  املستثمر 

 األصول للوحدة
 منها قيمة الخصوم واملصاريف، ثم ُيقسم الناتج على 

ً
القيمة النقدية ألي وحدة على أساس إجمالي قيمة أصول صندوق االستثمار مخصوما

 إجمالي عدد الوحدات القائمة في تاريخ التقويم.

 .يقصد به اليوم الذي يتم فيه حساب صافي قيمة أصول الصندوق لغرض االشتراك واالسترداد ميوم التقوي

 يقصد به اليوم الذي يتم فيه تنفيذ استرداد وحدات الصندوق أو تنفيذ طلبات االشتراك. يوم التعامل

 الشرعية. املعاييرالصندوق واملتوافقة مع األحكام و األو راق املالية و/أو األدوات املالية االستثمارية التي يستثمر فيها  االستثمارات

 التصنيف االئتماني

، وفيتش، د بورزنآ مثل ستاندردقدرة املقترض على سداد ديونه حيث يتم التصنيف من قبل وكاالت التصنيف االئتمانية  درجة تظهر مدىهي 

أعلى درجات التصنيف االئتماني وتعني أن الجهة املقترضة لها قدرة قوية على السداد بينما   AAAوموديز. بحسب ستاندرد آند بورز تمثل الدرجة 

 في مرحلة إفالس وال يحتمل أن تقوم بالسداد. املقترضةأقل درجات التصنيف االئتماني وتعني أن الجهة  Dتمثل الدرجة 

 التصنيف االئتماني االستثماري 
وأعلى بحسب وكالة موديز، حيث يدل حصول  Baa3وأعلى بحسب وكالة ستاندرد آند بورز  ووكالة وموديز والدرجات من  -BBBهي الدرجات من  

 الجهة املقترضة على تصنيف ائتماني استثماري على أن مخاطر عدم قدرتها على سداد القروض املستحقة عليها منخفضة.

 أوراق مالية
 من اآلتي: األسهم وأدوات الدين ومذكرة حق االكتتاب والشهادات والوحدات  –من هيئة السوق املالية وفق قائمة املصطلحات الصادرة–تعني 

ً
أيا

.وقات وعقود التأمين طويلة األمد االستثمارية وعقود الخيار والعقود املستقبلية وعقود الفر 
ً
 وأي حق أو مصلحة في أي مما ورد تحديده سابقا

 يقصد بها صناديق االستثمار املرخصة من الهيئة  املماثلةالصناديق االستثمارية 
ً
 عاما

ً
 ق.ي مع نفس استراتيجيات الصندو والتي تتوافق بشكل رئيس واملطروحة طرحا

  أسواق النقد أدوات صندوق 
ً
 لالئحة صناديق االستثمار.هو صندوق استثمار يتمثل هدفه الرئيس ي االستثمار في األوراق املالية قصيرة األجل وصفقات سوق النقد وفقا

 التغييرات األساسية

 من الحاالت اآلتية: 
ً
 تعني أيا

 التغيير املهم في أهداف الصندوق أو طبيعته.  .1

 لتغيير الذي يكون له تأثير سلبي وجوهري على مالكي الوحدات أو على حقوقهم فيما يتعلق بالصندوق.  ا .2

 التغيير الذي يكون له تأثير في وضع املخاطر للصندوق.   .3

 النسحاب الطوعي ملدير الصندوق من منصبه كمدير للصندوق.  ا .4

 وتبلغ بها مدير الصندوق.  .5
ً
 أساسيا

ً
 أي حاالت أخرى ترى الهيئة أنها تغيرا

 التغييرات املهمة

 تعني أي تغيير ال يعد من التغييرات األساسية والذي من شأنه: 

 يؤدي في املعتاد إلى أن يعيد مالكي الوحدات النظر في مشاركتهم في الصندوق.  (1

 يؤدي إلى زيادة املدفوعات من أصول الصندوق إلى مدير الصندوق أو أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الصندوق أو أي تابع ألي منهما.  (2

 من املدفوعات تسدد من أصول الصندوق.  (3
ً
 جديدا

ً
 يقدم نوعا
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 يزيد بشكل جوهري أنواع املدفوعات األخرى التي تسدد من أصول الصندوق.  (4

 أي حاالت أخرى تقررها الهيئة من حين آلخر وتبلغ بها مدير الصندوق.  (5

 وهو أي تغيير ال يقع ضمن التغييرات األساسية والتغييرات املهمة. التغييرات واجبة اإلشعار

  مؤشر الصندوق قبل الرسوم واملصاريف.  أداء بمحاكاة الصندوق  مدير فيه يقوم إدارة أسلوب هو اإلدارة الغير نشطة

 .املتحدة األمريكية للوالياتالعملة الرسمية  األمريكي، الدوالرأي  دوالر

 السنة املالية
م املالية وامليزانية هي السنة امليالدية واملدة الزمنية التي يتم في بدايتها توثيق وتسجيل جميع العمليات املالية للصندوق وفي نهايتها يتم إعداد القوائ

 . 12العمومية، والتي تتكون من 
ً
 ميالديا

ً
 شهرا

 الربع
األشهر )مارس/ يونيو/ سبتمبر/ ديسمبر( من كل عام، وسيكون أول ربع هو الذي يقع مدة ثالثة أشهر من كل سنة مالية تنتهي في اليوم األخير من 

 فيه تاريخ بدء نشاط الصندوق.

 يوم العمل الرسمي الذي تكون فيه البنوك مفتوحة للعمل في اململكة العربية السعودية. يوم عمل

  اململكة في عمل يوم يوم
ً
 املالية.هيئة السوق  في الرسمية العمل أليام طبقا

 الظروف االستثنائية
التنظيمية  املحلية والخارجية أو القرارات السياسية أو التغييرات االقتصادية كاألزماتوالسياسية والتنظيمية  االقتصاديةهي العوامل 

 .سلبي على استثمارات الصندوق والتشريعية التي ينتج عن حدوثها أثر 

مؤشر /املؤشر االسترشادي للصندوق 

 الذهب/املؤشر عملة
 .XAU/USDعملة الذهب مقابل الدوالر  سعر، يقصد به هنا هو االستثماري  الصندوق  أداء قياس يمكن خالله من الذي املؤشر هو

 .واألخبار باألسعار املستخدمين تزود حيث فوري بشكل املالية البيانات إلى بالوصول  للمستثمرين يسمح كمبيوتر نظام وهو بلومبيرغ منصة بلومبيرغ منصة

 XAU/USDالذهب سلعة عملة 
الفوري بالدوالر األمريكي لكل  سلعة الذهبدوالر أمريكي( هو مؤشر  يتم استخراجه من بلومبيرغ وهو  يعكس سعر بال)العقود الفورية للذهب 

 .سلعة الذهب منأونصة 

 غرام من الذهب. 31.103وحدة قياس لوزن سلعة الذهب حيث تساوي أونصة الذهب  أونصة الذهب

 نقاوة سلعة الذهب
جزء من  999.9يعني وجود  999.9 عيار ذهب(. 1000تعني نسبة الذهب النقي في سبيكة الذهب ويتم التعبير عن النقاوة كأجزاء من األلف )

 جزء. 1000الذهب النقي لكل 

 .1و+ 1-واتجاههما مع بعضهم حيث يتراوح معامل االرتباط بين هو مؤشر يقيس قوة العالقة واالرتباط بين متغيرين  معامل االرتباط

 سوق األوراق املالية
دد من نظام يتم بموجبه الجمع بين البائعين واملشترين لنوع معين من األوراق أو ألصل مالي معين، حيث يتمكن بذلك املستثمرين من بيع وشراء ع

 .أو الشركات العاملة في هذا املجال األسهم والسندات داخل السوق إما عن طريق السماسرة
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 عامة معلومات .1

 . شركة فالكم للخدمات املالية الصندوق  مدير  أ

 ب
دير مل الرئيس ي املكتب  عنوان

 الصندوق 

 شركة فالكم للخدمات املالية

 العليا العام طريق

 11421الرياض  884ص. ب. 

 8004298888هاتف 

 + 966( 11) 4617268فاكس 

 ج
لكتروني ملدير عنوان املوقع اإل

 الصندوق 
www.falcom.com.sa 

  أمين الحفظ د

 أمين الحفظ

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

وإدارة الصناديق االستثمارية م للقيام بخدمات التعامل بصفة أصيل ووكيل و التعهد بالتغطية، 27/05/2006 هـ املوافق29/04/1427

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

 ه
 ألمينلكتروني عنوان املوقع اإل

 الحفظ

 :الحفظ مينلكتروني أل عنوان املوقع اإل

www.falcom.com.sa  

 املطبق النظام .2

 لنظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية واألنظمة واللوائح األخرى ذات العالقة السارية و املطبقة في اململكة العربية السعودية.صندوق فالكم للذهب، ومدير الصندوق خاضعان 

 أهداف صندوق االستثمار .3

 ألهداف صندوق االستثمار وصف أ

مكاسب سلعة الذهب، حيث يسعى لتحقيق نمو و هو صندوق استثماري عام مفتوح متوافق مع املعايير الشرعية ويستثمر بشكل غير نشط في 

العقود الفورية للذهب بالدوالر أمريكي( قبل الرسوم  ( XAU/USDرأسمالية على املدى الطويل من خالل محاكاة أداء مؤشر عملة سلعة الذهب

في نفس الصندوق. جميع استثمارات الصندوق واملصاريف. التوزع على مالكي الوحدات أي أرباح وإنما يتم إعادة استثمار كافة األرباح املحققة 

% من إجمالي أصول الصندوق في صناديق سلعة الذهب )املتوافقة 10هي خارج اململكة العربية السعودية. قد يستثمر الصندوق بحد أقص ى 

 واملرخصـة من جهة رقابية لها معايير ومتطلبات تنظيمية مم
ً
 عاما

ً
اثلة لهيئة السوق املالية. لتوفير السيولة مع املعايير الشرعية( املطروحة طرحـا

% من إجمالي أصول الصندوق كحد أعلى، كما قد يستثمر الصندوق في صناديق أدوات 10يحتفظ الصندوق بسيولة نقدية قد تصل إلى 

 واملرخصـة من جهة رقابية لها معايير و 
ً
 عاما

ً
متطلبات تنظيمية مماثلة لهيئة أسواق النقد )املتوافقة مع املعايير الشرعية( املطروحة طرحـا

 .% من إجمالي أصول الصندوق كحد أعلى10السوق املالية وذلك بنسبة قد تصل إلى 

 وممارساته االستثمار  ساتسيا ب

من إجمالي أصول  100% من إجمالي أصول الصندوق وبحد أعلى %90يستثمر الصندوق بشكل رئيس ي في عملة سلعة الذهب بحد أدنى 

 ومرخصـة من جهة الصندوق. كما يستثمر الصندوق في صناديق أدوات أسواق النقد )املتوافقة مع 
ً
 عاما

ً
الضوابط الشرعية( املطروحة طرحـا

% من إجمالي أصول الصندوق، ويستثمر الصندوق في صناديق 10رقابية لها معايير ومتطلبات تنظيمية مماثلة لهيئة السوق املالية بحد أعلى 

 واملرخصـة من 
ً
 عاما

ً
جهة رقابية لها معايير ومتطلبات تنظيمية مماثلة لهيئة سلعة الذهب )املتوافقة مع الضوابط الشرعية( املطروحة طرحـا

% من إجمالي أصول الصندوق 10%من إجمالي أصول الصندوق. يحتفظ الصندوق بسيولة نقدية قد تصل إلى 10السوق املالية بحد أقص ى 

 كحد أعلى. جميع استثمارات الصندوق ستكون خارج اململكة العربية السعودية.

 وممارساته:سياسة االستثمار 

يدار الصندوق بأسلوب اإلدارة الغير نشط عند استثماره في سلعة الذهب لتحقيق أهداف الصندوق، ويستثمر بشكل مباشر في  -

 سلعة الذهب وال يتم استخدام أي مشتقات مالية. 

http://www.falcom.com.saبريد/
http://www.falcom.com.saبريد/
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سلعة الذهب. في حال ارتفاع  ال يقدم الصندوق أي تنويع في األصول وال يغير نسب استثماره في سلعة الذهب بناًء على توقعات سعر -

سعر سلعة الذهب أو انخفاضها فسيحاكي الصندوق هذا االرتفاع أو النزول في سعر سلعة الذهب. عملة التداول في سوق سلعة 

، أي تغير في سعر سلعة الذهب 999,9الذهب هي الدوالر األمريكي بينما وحدة التداول لسلعة الذهب هي أونصة ذهب ذو نقاوة تبلغ 

 بالدوالر األمريكي. 999,9يعكس التغير في قيمة أونصة ذهب ذو نقاوة تبلغ  هو

%. ُيقاس 1يسعى الصندوق إلى محاكاة أداء املؤشر عن طريق الحفاظ على عدم تجاوز هامش اإلنحراف عن الحد األقص ى وهو  -

نة بالعائد األسبوعي للمؤشر. مؤشر هامش اإلنحراف على أنه االنحراف املعياري للفرق بين العائد األسبوعي للصندوق مقار 

وهو مؤشر يتم استخراجه من بلومبيرغ وهو يعكس سعر سلعة الذهب الفوري  " XAU / USDالصندوق هو عملة سلعة الذهب "

  999,9بالدوالر األمريكي لكل أونصة من سلعة الذهب ذو نقاوة تبلغ 

 مع املؤشر على أساس سنوي.  0.85يسعى الصندوق إلى تحقيق حد أدنى ملعامل االرتباط قدره  -

 % من إجمالي أصول الصندوق وذلك لاللتزام بطلبات االسترداد.10يحتفظ مدير الصندوق بنسبة سيولة نقدية قد تصل إلى  -

فقط عن طريق مزود الذهب املحدد)بنك انتسا سانباولو سويسرا( ، كما  999,9يستثمر الصندوق في سلعة الذهب ذو نقاوة  -

 ومرخصـة من جهة رقابية لها معايير 
ً
 عاما

ً
يستثمر في صناديق سلعة الذهب التي تتوافق مع املعايير الشرعية املطروحة طرحـا

 ق املالية. ومتطلبات تنظيمية مماثلة لهيئة السو 

آلية إختيار صناديق سلعة الذهب املستثمر بها: سيتم تفضيل الصندوق التي تكون فيه مصاريفه منخفضة بالنسبة لصافي أصول  -

الصندوق ومتوافق مع املعايير الشرعية وتكون استثماراته خارج اململكة ويتبع أسلوب غير نشط عند االستثمار في عملة سلعة 

 يستثمر الصندوق املستثمر به في شركات تعدين الذهب أو الشركات التي تتداول بالذهب ويدار من قبل أن الو  XAU/USDالذهب 

مدير صندوق مرخص من هيئة رقابية لها معايير ومتطلبات تنظيمية مماثلة لتلك التي تطبقها هيئة السوق املالية في اململكة العربية 

 م ومخاطر منخفضة وذلك حسب التصنيف والتقييم الداخلي ملدير الصندوق.السعودية و يتمتع بسمعة جيدة ومركز مالي سلي

آلية إختيار صناديق أدوات أسواق النقد املستثمر بها: سيتم تفضيل الصندوق التي تكون فيه مصاريفه منخفضة بالنسبة لصافي  -

ن قبل مدير صندوق مرخص من هيئة لها أصول الصندوق ومتوافق مع املعايير الشرعية وتكون استثماراته خارج اململكة ويدار م

معايير ومتطلبات تنظيمية مماثلة لتلك التي تطبقها هيئة السوق املالية في اململكة العربية السعودية و يتمتع بسمعة جيدة ومركز 

 مالي سليم ومخاطر منخفضة وذلك حسب التصنيف والتقييم الداخلي ملدير الصندوق.

ي أرباح على املشتركين وأي ربح من استثمارات الصندوق في سلعة الذهب أو صناديق سلعة الذهب لن يقوم مدير الصندوق بتوزيع أ -

 أو صناديق أدوات أسواق النقد فسيتم إعادة استثمارها في الصندوق.

 جميع استثمارات الصندوق ستكون خارج اململكة العربية السعودية. -

 االستثمار صندوق  مدة .4

 ولن يكون هناك مدة محددة لعمل الصندوق وال تاريخ الستحقاق الصندوق. ،مفتوح ذهب هو صندوق استثماري عامصندوق فالكم لل

 حدود االستثمار /قيود .5

 .حكام الصندوق ومذكرة املعلوماتأوشروط و  يلتزم مدير الصندوق خالل إدارته للصندوق بالقيود والحدود التي تفرضها الئحة صناديق االستثمار 

 عملة الصندوق  .6

فإن قيمة االشتراك يتم تحويلها إلى عملة الصندوق  عملة الصندوق هي الدوالر األمريكي، في حال رغبة املستثمرين االشتراك في الصندوق بعملة أخرى خالف عملة الصندوق )الدوالر األمريكي(،

 ألسعار الصرف السائدة و 
ً
 السارية في وقت تحويل مبلغ االشتراك.وفقا
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 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب .7

 أ
تفاصيل لجميع الرسوم املفروضة 

 على الصندوق 

.  يحصل مدير الصندوق على  الصندوق  أصول % من صافي قيمة 0.5:  إدارة الصندوق  رسوم -
ً
 حيث الصندوق إدارة  أتعابسنويا

 .أي رسوم باستثناء الرسوم الفعلية. لن يتم خصم سنوي  ربع بشكل وتخصم تقويم يوم كل في تحسب

% من إجمالي 0.10من الباطن : ال يقوم أمين الحفظ بتحميل الصندوق أي رسـوم بينما تبلغ أتعاب أمين الحفظ الحفظ أمين رسوم -

% من إجمالي قيمة أصول الصندوق تحت الحفظ وتدفع 0.10قيمة األصول تحت الحفظ. حيث يصبح إجمالي أتعاب أمين الحفظ 

 ألمين الحفظ من الباطن
ً
 .ربعيا

 .سنوي  نصف بشكلتدفع و  يومي بشكلاألتعاب  تستحقالسنة، حيث  في أمريـكي دوالر 8,000: الخارجي املدقق رسوم -

 لكل عضو  1,600عضو مستقل عن كل اجتماع و بحد أقص ى  لكل أمريكي دوالر 800 أعضاء مجلس اإلدارة: أتعاب -
ً
دوالر سنويا

( حيث  3,200مستقل )إجمالي أتعاب األعضاء املستقلين لن تتجاوز 
ً
 كلتدفع و  يومي بشكلاألتعاب  تستحقدوالر أمريكي سنويا

 . السنة نهاية

 وتخصم بشكل يومي.لن يتم خصم  7,500أمريكي ) دوالر 2,000  :الرقابية الرسوم -
ً
ريال سعودي( تدفع لهيئة السوق املالية سنويا

 .أي رسوم باستثناء الرسوم الفعلية

 .اليوجد: االشتراك رسوم -

حمل الصندوق يتم تسجيلها بالتكلفة و أي تكاليف تتعلق بتداول الذهب يتحملها الصندوق، كما يت مصاريف التعامل )الوساطة(: -

 .أدوات أسواق النقد و صناديق سلعة الذهبتكاليف الوساطة عند االستثمار في صناديق 

 : يتحمل الصندوق مصاريف التمويل الفعلية واملباشرة حسب السعر السائد في السوق  التمويل مصاريف -

  لتداول  وتدفع يومي بشكل تستحق( سعودي ريال 5,000) دوالر1,333.33: تداول  موقع في النشر رسوم -
ً
 .سنويا

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

 واألحكام الشروط هذه في املذكورة واملصاريف الرسوم جميع. والتكاليف واألتعاب واملصاريف الرسوم جميع على والدخل للزكاة

 .ذلك خالف على النص يتم مالم املضافة القيمة ضريبة تشمل ال للصندوق  األخرى  واملستندات

 ب
تفاصيل مقابل الصفقات املفروضة 

 على االشتراك واالسترداد

 عند االسترداد النقدي فإنه اليتم فرض أي رسوم على املستثمر . .االشتراك حالة في املستثمر على رسوم أي فرض يتم ال -

حيث تخصم من قبل مدير الصندوق وتدفع بشكل كامل االسترداد العيني  املستثمرفقط عند طلب  العيني االسترداد رسوم فرض سيتم -

 :التالي النحو علىألمين الحفظ من الباطن وذلك 

 كيفية حسابها  

 للذهب والنقل التأمين رسوم 1

 املسترد

 من املستردةالكمية إجمالي * ) 150 =ذهب بالدوالر األمريكيال سلعةرسوم التأمين والنقل ل 

 (321.5/  باألونصة الذهب سلعة

 :أن حيث

سعر سلعة الذهب بالدوالر بالدوالر األمريكي=  العيني قيمة االستردادإجمالي  -

 فياألمريكي لألونصة في نقطة التقويم 
ً
الكمية إجمالي  التي تلي يوم االسترداد مضروبا

 .باألونصة الذهب سلعة من املستردة

قيمة االسترداد بالدوالر = إجمالي بالدوالر األمريكي صافي قيمة االسترداد العيني -

 .سوم ومصاريف االسترداد العيني بالدوالر األمريكير  -األمريكي 

بالدوالر  صافي قيمة االسترداد العيني باألونصة=كمية سلعة الذهب املستردة صافي  -

 سعر سلعة الذهب بالدوالر األمريكي لألونصة في نقطة التقويم. /األمريكي
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أونصة وهي  32.15ن اليقل عن أيجب  كمية سلعة الذهب املستردة باألونصةصافي  -

 كيلو غرام من سلعة الذهب. 1تعادل 

 .أمريكي دوالر 150 هو االسترداد العينيفي  والنقل التأمين لرسوم األدنى الحد -

من إجمالي قيمة االسترداد العيني  في االسترداد العينيتخصم رسوم التأمين والنقل  -

 بالدوالر األمريكي.

 32.15*كمية سلعة الذهب بالكيلو =كمية سلعة الذهب باألونصة -

في صورة  الذهباملستردة من سلعة  الكمية يتم تسليم طالب االسترداد العيني صافي -

على كيلو غرام  1سبائك ذهب، حيث أن السبيكة الواحدة من سلعة الذهب تحتوي 

 .من سلعة الذهب

بالكيلو غرام )كمية سلعة  الذهباملستردة من سلعة  الكميةصافي   حال كان في  -

)أي التكفي السترداد قيمة سلعة  كسور  على تحتوي ( 32.15/ الذهب باألونصة

  الكسور  قيمة دفع فسيتم الذهب/سبيكة ذهب واحدة(
ً
 االسترداد لطالب نقدا

 .سعر سلعة الذهب بالدوالر األمريكي لألونصة في نقطة التقويم حسبب العيني

 لطالب االسترداد العيني كالتالي:
ً
 يحسب املبلغ املدفوع نقدا

سعر * 32.15بالكيلو غرام *  الذهباملستردة من سلعة  الكميةصافي الكسور في 

 بالدوالر األمريكي لألونصة في نقطة التقويم.سلعة الذهب 

 يتحسب عن كل يوم تقويم بالدوالر األمريكي العيني قيمة االستردادإجمالي % من 0.5 - العيني الحفظ رسوم 2

اليوم الذي يتم الذي يلي يوم طلب االسترداد العيني إلى  التقويممن يوم وذلك 

الستالم كميات سلعة الذهب املستحقة لطالب   تحديده من قبل مدير الصندوق 

خصم قيمة رسوم الحفظ العيني من إجمالي قيمة حيث يتم االسترداد العيني، 

 .االسترداد العيني بالدوالر األمريكي

الذي يلي يوم طلب االسترداد  التقويممن يوم للفترة تحسب رسوم الحفظ العيني   -

 كالتالي:  ل مدير الصندوق اليوم الذي يتم تحديده من قبالعيني إلى 

% * )عدد األيام التقويمية من 0.5إجمالي قيمة االسترداد العيني بالدوالر األمريكي* 

الستالم كميات   اليوم الذي يتم تحديده من قبل مدير الصندوق يوم التقويم إلى 

 (365سلعة الذهب املستحقة لطالب االسترداد العيني/

كمية سلعة الذهب صافي عن استالم  العيني االسترداد طالبيوم يتأخر فيه  أي -

% من 0.5 تحملفسيرداد املحدد من قبل مدير الصندوق في يوم االستاملستحقة له 

تدفع من و  يتحسب عن كل يوم تقويم بالدوالر األمريكي العيني قيمة االستردادإجمالي 

ملالكي الوحدات  بالدفع مدير الصندوق  يلتزم نقًدا. طالب االسترداد العينيقبل 

عوائد االسترداد العيني قبل موعد إقفال العمل في اليوم الثالثين التالي لنقطة 

  .التقويم التي ُحدد عندها سعر االسترداد كحد أقص ى

تحسب رسوم الحفظ العيني خالل فترة تأخير طالب االسترداد العيني عن استالم   -

 كميات سلعة الذهب املستحقة له كالتالي:

% * )عدد أيام التأخير 0.5قيمة االسترداد العيني بالدوالر األمريكي*  إجمالي

 (365/التقويمية

 السوق  ظروف حسب وذلك األمريكي بالدوالر العيني االسترداد قيمةإجمالي  من% 0.5 الى تصل قد التعامل رسوم 3

 .من إجمالي قيمة االسترداد العيني بالدوالر األمريكي حيث تخصم
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 تطبيق ضريبة القيمة املضافة وفقسيتم  -
ً
لتعليمات الالئحة التنفيذية الصادرة من الهيئة العامة للزكاة وضريبة الدخل على جميع  ا

 الرسوم واملصاريف والتكاليف.

 والتسعير التقويم .8

 تقويم أصول الصندوق   أ

و يتم تقويم الصندوق عن طريق تقويم كافة أصول الصندوق، أيا كان نوعها و طبيعتها، مخصوما منها كافة التزامات الصندوق، أيا كان نوعها 

 طبيعتها. و يتم تقويم أصول الصندوق باألساليب التالية:

، يوما الثالثاء والخميس عند الساعة  سلعة الذهب: سيتم تقييم سلعة الذهب عند نقطة -
ً
(. حسب  10:00التقويم )مرتين أسبوعيا

ً
صباحا

يقوم بتزويد مدير الصندوق  -بنك انتسا سانباولو سويسرا –سعر إغالق الذهب في اليوم السابق لنقطة التقويم ) مزود الذهب املحدد 

 ) يوما اإلثنين واألربعاء(.
ً
عملة التداول في سوق الذهب هي الدوالر األمريكي بينما وحدة التداول هي  بسعر إغالق الذهب مرتين أسبوعيا

 بالدوالر األمريكي. 999,9، حيث يعكس سعر الذهب قيمة األونصة من سلعة الذهب ذو نقاوة 999,9أونصة ذهب ذو نقاوة تبلغ 

ويمها من خالل صافي قيمة الوحدة املعلنة في حالة االستثمار في صناديق أدوات أسواق النقد أو صناديق سلعة الذهب ، سيتم تق -

 للصندوق املستثمر به، وفي حال اختالف أيام التقويم بالنسبة للصندوق املستثمر به، سيتم اعتماد آخر سعر معلن عنه في يوم التقويم.

 ب

 
، يوما الثالثاء والخميس عند الساعة  نقاط التقويم عدد

ً
. 10:00يقوم مدير الصندوق بتقويم الصندوق مرتين أسبوعيا

ً
 صباحا

 ج
التي ستتخذ في حالة  جراءاتاإل 

 الخطأ في التقويم أو التسعير

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

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

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

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

 التسعير دون تأخير.

 د
طريقة احتساب سعر  تفاصيل

 الوحدة

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

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

 ية: على املعادلة التال

 الرسوم املتغيرة ( / عدد الوحدات القائمة وقت التقويم  –الرسوم الثابتة  –)إجمالي األصول  -

 كان نوعها وطبيعتها كما تم ايضاح طريقة تقويمها في الفقرة ) -
ً
أ( من مذكرة املعلومات، /6تكون أصول الصندوق شاملة لكل االصول أيا

 ندوق.وباالضافة إلى النقد أو أي مستحقات أخرى للص

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

 الدائنة.

 ووقت نشر سعر الوحدة مكان هـ

 وذلك في يوم األحد )ليوم تعامل الخميس( و يوم األربعاء )ليوم تعامل الثالثاء( قبل الساعة  -
ً
مساًء  3يتم نشر سعر الوحدة مرتين أسبوعيا

 عبر 
ً
و موقع  .www.falcom.com.sa موقع مدير الصندوق بتوقيت اململكة العربية السعودية، و ستكون متاحة للمستثمرين مجانا

 www.tadawul.com.saالسوق املالية السعودية "تداول" 
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 التعامالت .9

 أ
شأن  في الصندوق  مدير  مسؤوليات

 طلبات االشتراك واالسترداد

ويتم تنفيذ الطلبات في أيام التعامل للصندوق )الثـالثاء و الخمـيس( إلى  يتم قبول طلبات االشتراك واالسترداد في كل يوم عمل باململكة -

مساًء( وتنفيذها على حسب سعر الوحدة في يوم التقويم التالي ليوم االشتراك  4:30نهاية يوم العمل لدى فالكم للخدمات املالية )الساعة 

 أو االسترداد.

 ب

فترة زمنية بين تسلم طلب  أقص ى

االسترداد ودفع عوائده ملالك 

 الوحدات

في حال االسترداد النقدي يتم دفع عوائد االسترداد ملالك الوحدات قبل موعد إقفال العمل في اليوم الخامس التالي لنقطة التقويم التي  -

يدفع مدير الصندوق ملالكي الوحدات عوائد االسترداد ُحدد عندها سعر االسترداد كحدًّ أقص ى. في حال االسترداد العيني للوحدات، 

 العيني قبل موعد إقفال العمل في اليوم الثالثين التالي لنقطة التقويم التي ُحدد عندها سعر االسترداد كحد أقص ى.

 يوجد ال الصندوق  وحدات في التعامل قيود ج

 د

ي يؤجل معها التعامل في الت الحاالت

و يعلق واإلجراءات املتبعة أالوحدات 

 في تلك الحاالت

 تأجيل طلبات االسترداد:

التالي إذا بلغ إجمالي نسبة جميع طلبات االسترداد ملالكي الوحدات في أي يوم تعامل يجوز تأجيل تنفيذ أي طلب استرداد حتى يوم التعامل  -

 ٪ أو أكثر من صافي قيمة أصول الصندوق.10

سيتم اتباع إجراءات عادلة ومنصفة عند اختيار طلبات االسترداد املطلوب تأجيلها حيث سيتم تنفيذ الطلبات املؤجلة عن طريق تسليم  -

 النقدي والعيني بالترتيب حسب األسبقية في تقديم طلب االسترداد.طلبات االسترداد 

 الحاالت التي يتم تعليق فيها االشتراك أو استرداد وحدات الصندوق: 

 يجب على مدير الصندوق تعليق االشتراك أو استرداد الوحدات إذا طلبت الهيئة ذلك. -

 رأى بشكل معقول أن التعليق يحقق مصالح مالكي وحدات الصندوق العام. يجوز ملدير الصندوق تعليق االشتراك أو االسترداد إذا -

ق التعامل في السوق الرئيسة التي يتم فيها التعامل في األوراق املالية أ -
َّ
و األصول يجوز ملدير الصندوق تعليق االشتراك أو االسترداد إذا ُعل

األخرى التي يملكها الصندوق ، إما بشكل عام وإما بالنسبة إلى أصول الصندوق التي يرى مدير الصندوق بشكل معقول أنها جوهرية 

 قيمة أصول الصندوق العام.  لصافي

 اإلجراءات املتبعة في حالة أي تعليق يفرضه مدير الصندوق:

 التأكد من عدم استمرار أي تعليق إال للمدة الضرورية واملبررة مع مراعاة مصالح مالكي الوحدات. -

 بصورة منتظمة.مراجعة التعليق بصورة منتظمة والتشاور مع مجلس إدارة الصندوق وأمين الحفظ حول ذلك  -

 بأي تعليق مع توضيح أسباب التعليق، وإشعار الهيئة ومالكي الوحدات فور انتهاء التعليق بالطريقة  -
ً
شعار الهيئة ومالكي الوحدات فورا

 نفسها املستخدمة في اإلشعار عن التعليق واإلفصاح عن ذلك في املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق واملوقع اإللكتروني للسوق.

 هـ
التي يجري بمقتضاها  اإلجراءات

 اختيار طلبات االسترداد التي تؤجل

صافي قيمة أصول الصندوق، سيقوم مدير الصندوق بتمديد الجدول  % أو أكثر من10إذا بلغ إجمالي مبالغ طلبات االسترداد املقدمة نسبة 

يوم عمل، وتحسب من اليوم التالي ليوم التقويم . أما في حال االسترداد العيني يفي مدير الصندوق  21الزمني لنقل العائدات حتى فترة تصل إلى 

ومات. سوف يتخذ مدير الصندوق إجراءات عادلة ومنصفة عند ج( من مذكرة املعل/7يوم عمل، كما هو موضح في الفقرة ) 30بالطلب خالل 

 د.اختيار طلبات االسترداد املطلوب تأجيلها. سيتم تسليم طلبات االسترداد النقدي والعيني بالترتيب حسب األسبقية في تقديم طلب االستردا

 و
ملكية الوحدات إلى مستثمرين  نقل

 آخرين
 ال يسمح مدير الصندوق بنقل ملكية الوحدات إلى مستثمرين آخرين.

 استثمار مدير الصندوق في الصندوق  ز

 للصندوق االشتراك في 
ً
الصندوق ابتداًء من طرحه، ويمكنها تخفيض قيمة مشاركتها في يجوز لشركة فالكم للخدمات املالية بصفتها مديرا

. كما سيتم اإلفصاح عن تفاصيل استثمارات مدير الصندوق في حدات الصندوق بشكل ربع 
ً
 للمستوى الذي يعد مناسبا

ً
الصندوق تدريجيا

 التقارير التي يعدها مدير الصندوق.سنوي عن طريق املوقع اإللكتروني الخاص بمدير الصندوق واملوقع اإللكتروني للسوق وكذلك 
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 ح
املحدد واملواعيد النهائية  التاريخ

 لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد

 قبول طلبات االشتراك:أيام 

مساًء( يوم اإلثنين بالنسبة لتقويم يوم الثالثاء و نهاية يوم  4:30يمكن االشتراك في كل يوم عمل في موعد أقصاه نهاية يوم عمل )الساعة  -

وب في يوم الثالثاء مساًء( يوم األربعاء بالنسبة لتقويم يوم الخميس، حيث يتم تنفيذ االشتراك بسعر التقويم املحس 4:30عمل )الساعة 

 ويوم الخميس من كل أسبوع " أيام التعامل". في حالة لم يكن يوم التعامل يوم عمل فسيتم التنفيذ في يوم العمل التالي. في حالة استالم

 طلب االشتراك أو مبلغ االشتراك بعد التاريخ والوقت املحدد، تتم اجراءاته على أساس يوم التقويم التالي.

 لبات االسترداد:أيام قبول ط

مساًء( يوم اإلثنين بالنسبة لتقويم يوم الثالثاء و نهاية يوم  4:30يمكن االسترداد في كل يوم عمل في موعد أقصاه نهاية يوم عمل )الساعة  -

يوم الثالثاء  مساًء( يوم األربعاء بالنسبة لتقويم يوم الخميس، حيث يتم تنفيذ االسترداد بسعر التقويم املحسوب في 4:30عمل )الساعة 

 ويوم الخميس من كل أسبوع " أيام التعامل". في حالة لم يكن يوم التعامل يوم عمل فسيتم التنفيذ في يوم العمل التالي.

 ط
تقديم الطلبات الخاصة  إجراءات

 باالشتراك أو االسترداد

 إجراءات االشتراك واالسترداد: 

 إجراءات االشتراك:  -

 إجراءات االشتراك النقدي في الوحدات: -1

بعملة أخرى غير عملة يمكن شراء وحدات في الصندوق مقابل النقد فقط حيث اليتم قبول أي اشتراكات عينية. في حال شراء الوحدات  -

 ألسعار الصرف السائدة والسارية في 
ً
الصندوق )الدوالر األمريكي(، سيتم تحويل العملة إلى عملة الصندوق من قبل مدير الصندوق وفقا

 وقت تحويل املبلغ، ثم ستتم عملية شراء الوحدات بناًء على قيمة املبلغ بالدوالر بعد التحويل.

دات في الصندوق تعبئة نموذج طلب االشتراك وتوقيعه وتوقيع شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات على الراغبين في شراء وح -

وتسليمها ألي فرع من فروع شركة فالكم للخدمات املالية خالل أي يوم عمل، أو تعبئة طلب االشتراك واملوافقة على شروط وأحكام 

وإيداع مبلغ االشتراك في الحساب املخصص لذلك، مع إلزامية إبراز املستثمرين  الصندوق عن طريق نظام فالكم للخدمات اإللكترونية،

، وفيما للمقيمينواإلقامة السارية للخليجيين البطاقة الوطنية/الجواز  و )للسعوديين(األفراد لبطاقة إثبات الهوية الوطنية السارية

 من الشركة/املؤسسة باإلضافة إلى نسخة من السجل التجاري.يتعلق باملستثمر االعتباري يتعين عليه تقديم خطاب معتمد 

يجوز ملدير الصندوق، بناًء على تقارير مكافحة غسل األموال و "إعرف عميلك" أو أي تعليمات تصدر عن أي جهة رقابية حكومية، رفض  -

املالية. وفي هذه الحال، ُيرد مبلغ  طلبات االشتراك، وملدير الصندوق رفض أي طلب اشتراك يرى أنه قد يخالف نظام هيئة السوق 

 أيام عمل من تاريخ الرفض. 5االشتراك دون خصم أي رسوم أو خصومات خالل فترة 

-  
ً
 .يقوم مدير الصندوق بمعالجة كافة طلبات االشتراك و دون أي تأخير، و تعطى األولوية في االشتراك للطلبات الواردة ملدير الصندوق أوال

 د النقدي: إجراءات االستردا  -2

يقوم حامل الوحدات بتعبئة نموذج طلب االسترداد وتوقيعه وتسليمه ملدير الصندوق من خالل فروعه في كل يوم عمل )مع إبراز  -

واإلقامةالسارية ( للخليجيين) للسعوديين( والبطاقة الوطنية/الجواز)قة إثبات الهوية الوطنية الساريةاملستثمرين األفراد بطا

وفيما يتعلق باملستثمر االعتباري يتعين عليه تقديم خطاب معتمد من الشركة/املؤسسة.باإلضافة إلى نسخة من السجل ، (للمقيمين)

 
ً
التجاري(، أو تعبئة طلب االسترداد وتسليمه عن طريق نظام فالكم للخدمات اإللكترونية، وتتم معالجة طلبات االسترداد مرتين أسبوعيا

لبات املستلمة حتى نهاية عمل يوم اإلثنين( و خميس )للطلبات املستلمة حتى نهاية عمل يوم األربعاء( حتى وذلك في كل يومي ثالثاء )للط

  مساًء(. 4:30نهاية يوم العمل )الساعة 

م التي في حال االسترداد النقدي يتم دفع عوائد االسترداد ملالك الوحدات قبل موعد إقفال العمل في اليوم الخامس التالي لنقطة التقوي -

 ُحدد عندها سعر االسترداد كحدًّ أقص ى. 
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 إجراءات االسترداد العيني: -3

في حال االسترداد العيني للوحدات، يدفع مدير الصندوق ملالكي الوحدات عوائد االسترداد العيني قبل موعد إقفال العمل في اليوم  -

 كحد أقص ى. الثالثين التالي لنقطة التقويم التي ُحدد عندها سعر االسترداد

 يدفع مدير الصندوق ملالكي الوحدات عوائد االسترداد العيني قبل موعد إقفال العمل في اليوم الثالثين التالي لنقطة التقويم التي ُحدد  -

جعة عندها سعر االسترداد كحد أقص ى . خالل هذه الفترة يتم إشعار أمين الحفظ من الباطن بطلب االسترداد العيني وبعد عملية املرا

وقبول الطلب يلتزم أمين الحفظ من الباطن بتوفير كمية سلعة الذهب املستردة في املقر الرئيس ي ألمين الحفظ من الباطن )جنيف، 

 .(CH-120جنيف  -3سويسرا، بوليفارد دي ثييتر 

 سيتم إشعار طالب االسترداد باليوم املحدد الذي يستطيع فيه استالم كميات سلعة الذهب املستحقة له.  -

يساوي كمية سلعة الذهب املطلوبة لالسترداد من قبل  999,9يلتزم أمين الحفظ من الباطن بتوفير كمية من سلعة الذهب ذو نقاوة تبلغ  -

 طالب االسترداد. 

رداد استالم الذهب من أمين الحفظ من الباطن املتواجد خارج اململكة العربية السعودية و الذي يقع مقره الرئيس ي يتعين على طالب االست -

وذلك بوجود مفوض من قبل مدير الصندوق. سيتحمل مدير الصندوق  CH-120جنيف  -3في جنيف، سويسرا، بوليفارد دي ثييتر 

 فقط. تكاليف سفر وإقامة املفوض من قبل مدير الصندوق 

سيتم فرض رسوم االسترداد العيني فقط عند طلب املستثمر االسترداد العيني حيث تخصم من قبل مدير الصندوق وتدفع بشكل كامل  -

 وذلك على النحو التالي:ألمين الحفظ من الباطن 

  رسوم التأمين والنقل للذهب املسترد: 1

 (321.5* )إجمالي الكمية املستردة من سلعة الذهب باألونصة /  150رسوم التأمين والنقل لسلعة الذهب بالدوالر األمريكي=   -

 حيث أن: -

اد إجمالي قيمة االسترداد العيني بالدوالر األمريكي= سعر سلعة الذهب بالدوالر األمريكي لألونصة في نقطة التقويم التي تلي يوم االسترد -

 في إجمالي الكمية املستردة من سلعة الذهب باألونصة.مضرو 
ً
 با

رسوم ومصاريف االسترداد العيني بالدوالر  -صافي قيمة االسترداد العيني بالدوالر األمريكي= إجمالي قيمة االسترداد بالدوالر األمريكي  -

 األمريكي.

لعيني بالدوالر األمريكي/ سعر سلعة الذهب بالدوالر األمريكي صافي كمية سلعة الذهب املستردة باألونصة= صافي قيمة االسترداد ا -

 لألونصة في نقطة التقويم.

 كيلو غرام من سلعة الذهب. 1أونصة وهي تعادل  32.15صافي كمية سلعة الذهب املستردة باألونصة يجب ان اليقل عن  -

 أمريكي. دوالر 150الحد األدنى لرسوم التأمين والنقل في االسترداد العيني هو  -

 تخصم رسوم التأمين والنقل في االسترداد العيني من إجمالي قيمة االسترداد العيني بالدوالر األمريكي. -

 32.15كمية سلعة الذهب باألونصة=كمية سلعة الذهب بالكيلو * -

أن السبيكة الواحدة من سلعة  يتم تسليم طالب االسترداد العيني صافي الكمية املستردة من سلعة الذهب في صورة سبائك ذهب، حيث -

 على كيلو غرام من سلعة الذهب. 1الذهب تحتوي 

( تحتوي على كسور )أي التكفي 32.15في حال كان صافي الكمية املستردة من سلعة الذهب بالكيلو غرام )كمية سلعة الذهب باألونصة / -

 لطالب االسترداد العيني بحسب سعر سلعة الذهب  السترداد قيمة سلعة الذهب/سبيكة ذهب واحدة( فسيتم دفع قيمة الكسور 
ً
نقدا

 لطالب االسترداد العيني كالتالي:
ً
 بالدوالر األمريكي لألونصة في نقطة التقويم. يحسب املبلغ املدفوع نقدا

صة في نقطة * سعر سلعة الذهب بالدوالر األمريكي لألون32.15الكسور في صافي الكمية املستردة من سلعة الذهب بالكيلو غرام * 

 التقويم.
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 رسوم الحفظ العيني: -2

% من إجمالي قيمة االسترداد العيني بالدوالر األمريكي تحسب عن كل يوم تقويمي وذلك من يوم التقويم الذي يلي يوم طلب االسترداد 0.5 -

املستحقة لطالب االسترداد العيني، حيث يتم العيني إلى اليوم الذي يتم تحديده من قبل مدير الصندوق الستالم كميات سلعة الذهب 

 خصم قيمة رسوم الحفظ العيني من إجمالي قيمة االسترداد العيني بالدوالر األمريكي.

تحسب رسوم الحفظ العيني للفترة من يوم التقويم الذي يلي يوم طلب االسترداد العيني إلى اليوم الذي يتم تحديده من قبل مدير  -

 الصندوق كالتالي:

% * )عدد األيام التقويمية من يوم التقويم إلى اليوم الذي يتم تحديده من قبل مدير 0.5إجمالي قيمة االسترداد العيني بالدوالر األمريكي*  -

 (365الصندوق الستالم كميات سلعة الذهب املستحقة لطالب االسترداد العيني/

كمية سلعة الذهب املستحقة له في يوم االسترداد املحدد من قبل مدير  أي يوم يتأخر فيه طالب االسترداد العيني عن استالم صافي -

% من إجمالي قيمة االسترداد العيني بالدوالر األمريكي تحسب عن كل يوم تقويمي وتدفع من قبل طالب االسترداد 0.5الصندوق فسيتحمل 

العيني قبل موعد إقفال العمل في اليوم الثالثين التالي لنقطة  العيني نقًدا. يلتزم مدير الصندوق بالدفع ملالكي الوحدات عوائد االسترداد

 التقويم التي ُحدد عندها سعر االسترداد كحد أقص ى. 

 تحسب رسوم الحفظ العيني خالل فترة تأخير طالب االسترداد العيني عن استالم كميات سلعة الذهب املستحقة له كالتالي: -

 (365% * )عدد أيام التأخير التقويمية/0.5بالدوالر األمريكي* إجمالي قيمة االسترداد العيني  -

 رسوم التعامل: -3

% من إجمالي قيمة االسترداد العيني بالدوالر األمريكي وذلك حسب ظروف السوق حيث تخصم من إجمالي قيمة االسترداد 0.5قد تصل الى  -

 العيني بالدوالر األمريكي.

 كيلو غرام من سلعة الذهب. 1أونصة وهي تعادل  32.15خصم رسوم ومصاريف االسترداد العيني هي أقل كمية لالسترداد العيني بعد  -

، يوما الثالثاء والخميس عند الساعة  -
ً
، حيث أن سعر سلعة الذهب يعكس سعر أونصة ذهب  10:00يتم التقويم مرتين أسبوعيا

ً
صباحا

 بالدوالر األمريكي.  999,9ذو نقاوة تبلغ 

 األدنى لالشتراك في الصندوق:الحد 

دوالر . كما يجوز ملالكي الوحدات استرداد كل  500دوالر أمريكي والحد األدنى لالشتراك اإلضافي هو  500الحد األدنى لالشتراك في الصندوق هو 

 منها. الحد األدنى لالسترداد النقدي هو مبلغ 
ً
أونصة من سلعة  32.15رداد العيني دوالر أمريكي، ولالست 500الوحدات العائدة لهم أو جزءا

دوالر  500كيلو غرام من سلعة الذهب( وذلك بعد خصم رسوم ومصاريف االسترداد العيني. الحد األدنى لرصيـد امللكيـة هو مبلغ  1الذهب )

 أمريكي.

 أقص ى فترة زمنية بين تسلم طلب االسترداد ودفع عوائده ملالك الوحدات:

م دفع عوائد االسترداد ملالك الوحدات قبل موعد إقفال العمل في اليوم الخامس التالي لنقطة التقويم التي ُحدد في حال االسترداد النقدي يت

عندها سعر االسترداد كحدًّ أقص ى. في حال االسترداد العيني للوحدات، يدفع مدير الصندوق ملالكي الوحدات عوائد االسترداد العيني قبل 

 لثالثين التالي لنقطة التقويم التي ُحدد عندها سعر االسترداد كحد أقص ى .موعد إقفال العمل في اليوم ا

 

 دنى لالشتراك أو االسترداداأل  الحد ي

دوالر . كما يجوز ملالكي الوحدات استرداد كل  500دوالر أمريكي والحد األدنى لالشتراك اإلضافي هو  500الحد األدنى لالشتراك في الصندوق هو 

 منها. الحد األدنى لالسترداد النقدي هو مبلغ 
ً
أونصة من سلعة  32.15ولالسترداد العيني دوالر أمريكي،  500الوحدات العائدة لهم أو جزءا

 دوالر أمريكي. 500كيلو غرام من سلعة الذهب(. الحد األدنى لرصيـد امللكيـة هو مبلغ  1الذهب )

 ك
الحد األدنى للمبلغ الذي ينوي مدير 

 الصندوق جمعه

دوالر أمريكي. وفي حال عدم جمع الحد األدنى خالل  3,000,000الحّد األدنى للمبلغ الذي ينوي مدير الصندوق جمعه لبدء عمل الصندوق هو

 عوائد ناتجة عن استثمارها الى مالكي الوحدات دون أي حسم.مدة الطرح األولي سوف يقوم مدير الصندوق بإعادة مبالغ االشتراك وأي 
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 ل

اإلجراءات التصحيحية الالزمة 

 ماليين 10لضمان استيفاء متطلب 

 يعادل ما)أي  سعودي ريال

دنى أدوالر أمريكي( كحد  2,666,667

 لصافي قيمة أصول الصندوق 

 إعفاء تم فإنه قد( م29/11/2018ه )املوافق 21/03/1440بتاريخ  1/6/7733/18بناًء على التعميم الصادر من هيئة السوق املالية رقم ص/

 .الصناديق أصول  لحجم األدنى الحد من العامة الصناديق مديري 

 التوزيع سياسة .10

   لن يقوم مدير الصندوق بتوزيع أرباح على املشتركين.

 الوحدات مالكي لىإ التقارير  تقديم .11

 أ

يوما من نهاية فترة التقرير. و تحتوي هذه التقارير على القوائم املالية األولية  35يعد مدير الصندوق التقارير املالية األولية للصندوق كل نصف سنة ميالدية ويتيحها للجمهور خالل  -

 .الصندوق خالل الفترةومعلومات عن مدير الصندوق و أي معلومات أخرى بشأن أنشطة 

 تفاصيل املركز املالي للصندوق وأداءه باالضافة إلى  70كما يقوم مدير الصندوق بإعداد التقرير السنوي املراجع للصندوق خالل  -
ً
 من نهاية السنة املالية للصندوق، متضمنا

ً
يوما

 .معلومات عن مدير الصندوق وأمين الحفظ كما في نهاية السنة املالية

 ب

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

ع السوق وني ملدير الصندوق أو موقمعلومات مالية أخرى يتطلب نشرها بما في ذلك أسعار الوحدات أو اإلعالن عن أي تعليق لتقويم الوحدات سوف يتم نشرها في املوقع االلكتر

مستثمرين حسب عناوينهم املسجلة االلكتروني وتكون متاحة للمستثمرين من خالل مكاتب مدير الصندوق دون أي رسوم. أي إخطارات للمستثمرين يقوم مدير الصندوق بإرسالها لل

 .في سجل حاملي الوحدات

 ج

 من كل صفقة في وحدات 15يمتلكها وسجل صفقاته في وحدات الصندوق خالل )يقوم مدير الصندوق بتزويد مالكي الوحدات ببيانات حول صافي قيمة أصول الوحدات التي  -
ً
( يوما

 بيان سنوي إلى مالكي الوحدات يلخص صفقاته في وحدات الصندوق العام على مدار السنة املالية وذلك و السنوية املاليـة القوائمسال إر التي يقوم بها مالك الوحدات. و  الصندوق 

 من 30خالل )
ً
 نهاية السنة املالية.( يوما

 الوحدات مالكي سجل .12

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

 الوحدات مالكي اجتماع .13

 أ
التي يدعى فيها إلى عقد  الظروف

 الوحدات ملالكياجتماع 

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

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

كتابي من مالك أو أكثر من مالكي الوحدات  ( أيام من استالم طلب10يقوم مدير الصندوق بالدعوة الجتماع مالكي الوحدات خالل ) -

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

 ب
 اجتماع عقد إلى الدعوة جراءاتإ

 ملالكي الوحدات

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

 كتابي إلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ وذلك:

 قبل عشرة أيام على األقل من االجتماع. -

 قبل االجتماع. وسيتضمن اإلشعار تاريخ االجتماع ومكانه ووقته والقرارات املقترحة.21وبمدة ال تزيد عن ) -
ً
 ( يوما

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

 الصندوق العام.
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إذا لم يتم استيفاء النصاب املذكور في الفقرة السابقة، فسيقوم مدير الصندوق بالدعوة الجتماع ثاني باإلعالن عن ذلك في موقع مدير  -

كتروني واملوقع اإللكتروني للسوق وبإرسال إشعار كتابي إلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ قبل موعد االجتماع الثاني الصندوق اإلل

 أيا كانت نسبة الوحدات املمثلة في االجتماع.5بمدة التقل عن )
ً
 ( أيام. ويعد االجتماع الثاني صحيحا

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

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

 الوحدات مالكي حقوق  .14

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 تلقي إشعار من مدير الصندوق عند إنهاء الصندوق العام. -

 باإلضافه إلى أي حقوق أخرى مذكورة في الئحة صناديق اإلستثمار. -

 الوحدات مالكي مسؤولية .15

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

 الوحدات خصائص .16

 ي أصول واستثمارات الصندوق.جميع وحدات الصندوق من نفس النوع ولها نفس القيمة واملميزات والحقوق. وتمثل كل وحدة حصة مشاعة غير مجزأة ذات قيمة نسبية متساوية ف

 الصندوق  وأحكام شروط في التغييرات .17

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

 ب
وأحكام الصندوق الواردة في هذه الشروط واألحكام، وبنود طلب االشتراك أو أي وثائق أخرى ذات عالقة بالصندوق بامتالك وحدات في الصندوق يوافق املشترك على أن شروط  -

 لحفظ من الباطن.ستحكم العالقة بينه و بين مدير الصندوق كما يوافق على الشروط و األحكام التي تحكم العالقة بين مدير الصندوق و أمين الحفظ و أمين ا
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 للمتطلبات النظامية واللوائح املرعية، بتعديل هذه الشروط واألحكام، أو أي وث يوافق املشترك -
ً
ائق أخرى، بعد الحصول كذلك على أن مدير الصندوق قد يقوم من وقت آلخر، وفقا

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

 ( أيام من سريان التغيير.10واإلفصاح عن تفاصيل التغييرات األساسية في موقعه اإللكتروني واملوقع اإللكتروني للسوق وذلك قبل )

 بأي تغييرات مهمة مق -
ً
ترحة في شروط وأحكام الصندوق. وفي تلك الحال، يقوم مدير الصندوق بإشعار يقوم مدير الصندوق بإشعار هيئة السوق املالية ومالكي الوحدات كتابيا

 من سريان التغيير. كما سيقوم مدير الصندوق باإلفصاح عن تفاصيل التغييرات املهمة في موقعه اإللكتروني واملوقع 21مالكي الوحدات بالتغييرات املهمة وذلك قبل )
ً
( يوما

 أيام من سريان التغيير. (10اإللكتروني للسوق وذلك قبل )

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

 ( أيام من سريان التغيير.21وني للسوق وذلك قبل )عن تفاصيل التغييرات الواجبة اإلشعار في موقعه اإللكتروني واملوقع اإللكتر

  االستثمار  صندوق  نهاءإ .18

 الحاالت التي يستوجب فيها إنهاء الصندوق:

 برغبته في ذلك قبل مدة ال تقل عن واحد وعشرين )إذا رغب مدير الصندوق بإنهاء الصندوق،  -
ً
 من التاريخ املستهدف إلنهاء 21فيجب عليه إشعار الهيئة ومالك الوحدات كتابيا

ً
( يوما

 الصندوق دون اإلخالل بالشروط واألحكام ومذكرة املعلومات الخاصة بالصندوق.

 انتهائه، وذلك دون اإلخالل بالشروط واألحكام ومذكرة املعلومات الخاصة بالصندوق.يجب على مدير الصندوق البدء في إجراءات تصفية الصندوق فور  -

 .يجب على مدير الصندوق اإلعالن في موقعه اإللكتروني واملوقع اإللكتروني للسوق املالية السعودية )تداول( انتهاء مدة الصندوق وتصفيته -

 

 

 الصندوق  مدير  .19

 أ
 وواجباته الصندوق  مدير  مهام

 ومسؤولياته

( العمل ملصلحة مالكي الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار والئحة االشخاص املرخص لهم وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة 1

 املعلومات، وذلك فيما يتعلق بالصندوق. 

هم بما في ذلك واجب األمانة ( يقع على عاتق مدير الصندوق االلتزام بجميع املبادئ والواجبات التي نصت عليها الئحة األشخاص املرخص ل2

 تجاه مالكي الوحدات، والذي يتضمن العمل بما يحقق مصالحهم وبذل الحرص املعقول. 

 عن القيام باآلتي: 3
ً
 ( يكون مدير الصندوق مسؤوال

 إدارة الصندوق.  .1

 عمليات الصندوق، بما فيها الخدمات اإلدارية املقدمة إلى الصندوق.  .2

 الصندوق طرح وحدات   .3

 التأكد من دقة شروط وأحكام الصندوق )ومذكرة املعلومات( واكتمالها وأنها كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة.  -

 عن االلتزام بأحكام الئحة صناديق االستثمار، سواٌء أأدى مسؤولياته وواجباته بشكل مباشر أم كلف بها ج4
ً
هة ( ُيعّد مدير الصندوق مسؤوال

 تجاه مالكي الوحدات عن خارجية بموجب أح
ً
كام الئحة صناديق االستثمار والئحة االشخاص املرخص لهم، وُيعد مدير الصندوق مسؤوال

 خسائر الصند وق الناجمة بسبب االحتيال أو اإلهمال أو سوء التصرف أو التقصير املتعمد. 

 عن وضع السياسات واالجراءات لرصد املخاطر 5
ً
التي تؤثر في استثمارات الصندوق، وضمان سرعة التعامل ( ُيعّد مدير الصندوق مسؤوال

 معها. على أن تتضمن تك السياسات واإلجراءات القيام بعملية تقويم املخاط ر بشكل سنوي على األقل. 

 عن االلتزام بما ورد في امللحق رقم )6
ً
املوافقة أو اإلشعارات (من الئحة صناديق االستثمار عند التقدم بطلبات 11( ُيعَد مدير الصندوق مسؤوال

 للهيئة. 

 ( تطبيق برنامج مراقبة املطابقة وااللتزام لصندوق االستثمار، وتزويد الهيئة بنتائج التطبيق عند طلبها.7

 ب
مدير الصندوق في تعيين مدير  حق

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

 ج
 الصندوق  مدير  لعزل  املنظمة األحكام

 استبداله أو 

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

ً
، أ ( للهيئة حق عزل مدير الصندوق واتخاذ أي إجراء تراه مناسبا

 وذلك في حال وقوع أي من الحاالت اآلتية:

 األشخاص املرخص لهم.توقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط اإلدارة دون إشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة 
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 إلغاء ترخيص مدير الصندوق في ممارسة نشاط اإلدارة أو سحب أو تعليقه من قبل الهيئة. .1

 تقديم طلب إلى الهيئة من مدير الصندوق إللغاء ترخيص في ممارسة نشاط اإلدارة. .2

 النظام أو لوائحه التنفيذية.بالتزام  -بشكل تراه الهيئة جوهريا -إذا رأت الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل  .3

وفاة مدير املحفظة االستثمارية الذي يدير أصول صندوق االستثمار أو عجزه أواستقالته مع عدم وجود شخص آخر مسجل لدى  .4

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

 أنها ذات أهمية جوهرية. -بناء على أسس معقولة –ئة أي حالة أخرى ترى الهي .5

 من الفقرة )أ( أعاله. 5يجب على مدير الصندوق إشعار هيئة السوق املالية بأي من الحاالت الوارد ذكرها في الفقرة  )ب 

 للفقرة )أ( فيتيعين على مدير الصندوق  )  ج
ً
 من صالحياتها وفقا

ً
التعاون بشكل كامل من أجل املساعدة  في حال مارست هيئة السوق املالية أيا

 األولى من تعيين مدير الصندوق البديل. ويجب على  60على تسهيل النقل السلس للمسؤوليات إلى مدير الصندوق البديل وذلك خالل الـ
ً
يوما

 لتقدير هيئة السوق املالية املحض، 
ً
 ووفقا

ً
 ومناسبا

ً
إلى مدير الصندوق البديل جميع مدير الصندوق املعزول أن ينقل حيثما كان ضروريا

 العقود املرتبطة بالصندوق.

 الحفظ أمين .20

 أ
 وواجباته الحفظ أمين مهام

 ومسؤولياته

 األدوار األساسية ومسؤوليات أمين الحفظ:

 محلي وإيداع جميع املبالغ النقدية املتحصلة من طرح وحدات الصندوق واإلشتراكات للعمالء.فتح حساب بنكي  -

 لالتفاقية املوقعة معه واملهام املوكلة إليه. -
ً
 اإلشراف على أمين الحفظ من الباطن لضمان أدائه ألدواره على أتم وجه وفقا

 

 األدوار األساسية ومسؤوليات أمين الحفظ من الباطن:

 ظ أصول الصندوق بشكل منفصل عن أي أوراق مالية أو أصول أخرى عائدة ألمين الحفظ بالباطن أو مدير الصندوق.حف -

 االحتفاظ بكافة السجالت املتعلقة بحفظ األصول.  -

 القيام بكافة اإلجراءات اإلدارية الالزمة فيما يتعلق بحفظ األصول. -

 ب
مين الحفظ في تعيين أمين أ حق

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

 ج
املنظمة لعزل أمين الحفظ أو  األحكام

 استبداله

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

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

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

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

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

 أنها ذات أهمية جوهرية. –لة بناء على أسس معقو  –أي حالة أخرى ترى الهيئة  -5

 من تعيينه. 60ي هذه الحال سيقوم مدير الصندوق بتعين أمين حفظ بديل ونقل مسؤوليات الحفظ إلى أمين الحفظ البديل خالل ق -
ً
 يوما

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

 ( 30) خالل له بديل حفظ أمين بتعيين الصندوق  مدير سيقوم الحال هذه
ً
  اإلفصاح سيتم و. الكتابي اإلشعار الحفظ أمين تسلم من يوما

ً
 فورا

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

 القانوني املحاسب .21

 تم تعيينه بواسطة مدير الصندوق كمراجع خارجي لحسابات الصندوق للقيام بعملية املراجعة. PWCبرايس ووترهاوس كوبرز  املحاسب القانوني اسم أ

 ب
املحاسب القانوني وواجباته  مهام

 ومسؤولياته
 القانوني بمراجعة القوائم املالية األولية والسنوية للصندوق.يقوم املحاسب 

 ج
 املحاسب الستبدال املنظمة األحكام

 للصندوق  القانوني

أخذ موافقة مجلس إدارة الصندوق. ويكون ألعضاء مجلس في حال أراد مدير الصندوق تعيين أي محاسب القانوني بديل أو تغييره فجب عليه 

 اإلدارة الحق في رفض تعيين املحاسب القانوني أو توجيه مدير الصندوق لتغيير املحاسب القانوني املعين، في أي من الحاالت اآلتية:

 وجود ادعاءات قائمة ومهمة حول سوء السلوك املنهي للمحاسب القانوني تتعلق بتأدية مهامه. -
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 لم يعد املحاسب القانوني للصندوق مستقال. -

 إذا قرر مجلس إدارة الصندوق أن املحاسب القانوني ال يملك املؤهالت والخبرات الكافية لتأدية مهام املراجعة بشكل مرض. -

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

 

 الصندوق  أصول  .22

 ( من هذه النشرة لصالح صندوق االستثمار.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

ن جماعي ملالكي الوحدات ملكية مشاعة. وال يجوز أن يكون ملدير الصندوق ومدير الصندوق من الباطن أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطجميع أصول الصندوق مملوكة بشكل 

باطن أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ ن الأو مقدم املشورة أو املوزع أي مصلحة في أصول الصندوق أو مطالبة فيما يتعلق بتلك األصول، إال إذا كان مدير الصندوق ومدير الصندوق م

 لوحدات الصندوق، وذلك في حدود ملكيته، أو كان مسموحا بهذه املطالبات بموجب أحكام الئح
ً
ة صناديق االستثمار وأفصح عنها في هذه من الباطن أو مقدم املشورة أو املوزع مالكا

 الشروط واألحكام أو مذكرة املعلومات.

 الوحدات مالك إقرار  .23

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

 الوحدات التي اشترك فيها.
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 مذكرة املعلومات 
 

 

 اسم الصندوق 

  للذهب فالكم صندوق 

 ()صندوق استثماري عام مفتوح

 

 مدير الصندوق 

   شركة فالكم للخدمات املالية

 

 أمين الحفظ 

  املـالية للخدمـات فالكـم شركة

 

 الباطن منأمين الحفظ 

 بنك انتسا سانباولو سويسرا

 

 :املعلومات مذكرةتاريخ اصدار 

 م04/02/2020

 آخر تحديث تم بتاريخ:

 م12/04/2020

 

 تخضع مذكرة املعلومات الخاصة بصندوق فالكم للذهب ومحتوياتها ألحكام النحة صناديق االستثمار الصادرة عن هيئة السوق املالية

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

 

 هام إشعار 

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

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

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

 

علق بدقتها أو وق املالية على تأسيس صندوق االستثمار وطرح وحداته. ال تتحمل الهيئة أي مسؤولية عن محتويات مذكرة املعلومات، وال تعطي أي تأكيد يتوافقت هيئة الس

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

ت الواردة في الشروط واألحكام توصية بشأن جدوى االستثمار في الصندوق من عدمه وال تعني موافقتها على تأسيس الصندوق توصيتها باالستثمار فيه أو تأكيد صحة املعلوما

 عود للمستثمر أو من يمثله.ومذكرة املعلومات، وتؤكد على أن قرار االستثمار في الصندوق ي

 

  االستثمار لصندوق  نةیاملع ةیالشرع الرقابة ئةیھ قبل من املعتمدة ةیالشرع ریياملعا مع توافقیتمت املوافقة على صندوق فالكم للذهب کصندوق استثماري 
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  االستثمار  صندوق  معلومات .1

  االستثمار  صندوق  اسم (أ

  للذهب فالكم صندوق 

  االستثمار  صندوق  وأحكام شروط إصدار  تاريخ (ب

 م04/02/2020

افقة تاريخ (ج   وحداته وطرح االستثمار  صندوق  تأسيس على الهيئة مو

 م04/02/2020

  الصندوق  استحقاق وتاريخ الصندوق  مدة (د

 هو صندوق استثماري عام مفتوح، ولن يكون هناك مدة محددة لعمل الصندوق وال تاريخ الستحقاق الصندوق. للذهب فالكمصندوق 

  االستثمار  صندوق  عملة (ه

 .األمريكي الدوالر

  وممارساته االستثمار  سياسات .2

 : االستثمار  لصندوق  االستثمارية األهداف (أ

ية على املدى هو صندوق استثماري عام مفتوح متوافق مع املعايير الشرعية ويستثمر بشكل غير نشط في سلعة الذهب، حيث يسعى لتحقيق نمو و مكاسب رأسمال

توزع على مالكي الوحدات أي العقود الفورية للذهب بالدوالر أمريكي( قبل الرسوم واملصاريف. ال) XAU/USDالطويل من خالل محاكاة أداء مؤشر عملة سلعة الذهب 

د يستثمر الصندوق بحد أرباح وإنما يتم إعادة استثمار كافة األرباح املحققة في نفس الصندوق. جميع استثمارات الصندوق هي خارج اململكة العربية السعودية. ق

 واملرخصـة من جهة رقابية لها معايير ومتطلبات % من إجمالي أصول الصندوق في صناديق سلعة الذهب )املتوافقة مع املعايير الشرعية10أقص ى 
ً
 عاما

ً
( املطروحة طرحـا

% من إجمالي أصول الصندوق كحد أعلى، كما قد يستثمر 10تنظيمية مماثلة لهيئة السوق املالية. لتوفير السيولة يحتفظ الصندوق بسيولة نقدية قد تصل إلى 

 واملرخصـة من جهة رقابية لها معايير ومتطلبات تنظيمية مماثلة لهيئة الصندوق في صناديق أدوات أسواق النقد )املتوافقة م
ً
 عاما

ً
ع املعايير الشرعية( املطروحة طرحـا

 % من إجمالي أصول الصندوق كحد أعلى.10السوق املالية وذلك بنسبة قد تصل إلى 

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

 

مـــن إجـــمـــــــالـــي أصـــــــــــــــــول  األدنـــى الـــحـــــــد األصول  فئات

 الصندوق 

 من إجمالي أصول الصندوق  األعلى الحد

 XAU/USD 90% 100%  سلعة الذهبعملة 

 املعــــايير)املتوافقــــة مع  صــــــــــــــنــــاديق أدوات أســــــــــــــواق النقــــد

 ومرخصــــــــــــــــــــــــــة من جهة 
ً
 عاما

ً
الشــــــرعية( املطروحة طرحــــــــــــــــــــا

رقـــــابيـــــة لهـــــا معـــــايير ومتطلبـــــات تنظيميـــــة ممـــــاثلـــــة لهيئـــــة 

     السوق املالية

0% 10% 

 ( الشـــــرعية املعايير)املتوافقة مع  ســـــلعة الذهب صـــــناديق

 
ً
ــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــة من جهة رقابية لها املطروحة طرحـ  ومرخصـــــــــ

ً
عاما

 السوق املالية معايير ومتطلبات تنظيمية مماثلة لهيئة

0% 10% 

 %10 %0 نقد
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افية منطقة أو  معين بلد في أو  القطاعات من مجموعة أو  صناعة أو  معينة مالية أوراق في االستثمار  تركيز  سياسة (ج   معينة جغر

أصول الصندوق. كما يستثمر  من إجمالي 100% من إجمالي أصول الصندوق وبحد أعلى %90يستثمر الصندوق بشكل رئيس ي في عملة سلعة الذهب بحد أدنى 

 ومرخصـة من جهة رقابية لها معايير ومت
ً
 عاما

ً
طلبات تنظيمية مماثلة الصندوق في صناديق أدوات أسواق النقد )املتوافقة مع الضوابط الشرعية( املطروحة طرحـا

 % من إجمالي أصول الصندوق، ويستثمر الصندوق في صناديق س10لهيئة السوق املالية بحد أعلى 
ً
لعة الذهب )املتوافقة مع الضوابط الشرعية( املطروحة طرحـا

 واملرخصـة من جهة رقابية لها معايير ومتطلبات تنظيمية مماثلة لهيئة السوق املالية بحد أقص ى 
ً
%من إجمالي أصول الصندوق. يحتفظ الصندوق بسيولة 10عاما

 ع استثمارات الصندوق ستكون خارج اململكة العربية السعودية.% من إجمالي أصول الصندوق كحد أعلى. جمي10نقدية قد تصل إلى 

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

ارية عن طريق يستثمر الصندوق في سوق سلعة الذهب السويسري وهو سوق مالي يتم فيه بيع وشراء سلعة الذهب قبل املشاركين فيه من بنوك مركزية وبنوك تج

، حيث يستثمر الصندوق  Swiss Financial Market Supervisory Authorityشبكات االتصال والكمبيوتر ويشرف عليه الهيئة اإلشرافية للسوق املالية السويسرية 

سويسرا. وهو بنك مرخص من قبل الهيئة اإلشرافية للسوق املالية السويسرية. اليستثمر في شركات تعدين الذهب  -في سلعة الذهب عن طريق بنك انتسا سانباولو

 أو الشركات التي تستثمر أو تتداول بالذهب.

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

تم استخدام أي يدار الصندوق بأسلوب اإلدارة الغير نشط عند استثماره في سلعة الذهب لتحقيق أهداف الصندوق، ويستثمر بشكل مباشر في سلعة الذهب وال ي -

 مشتقات مالية. 

الذهب بناًء على توقعات سعر سلعة الذهب. في حال ارتفاع سعر سلعة الذهب أو انخفاضها ال يقدم الصندوق أي تنويع في األصول وال يغير نسب استثماره في سلعة  -

ول لسلعة الذهب هي أونصة فسيحاكي الصندوق هذا االرتفاع أو النزول في سعر سلعة الذهب. عملة التداول في سوق سلعة الذهب هي الدوالر األمريكي بينما وحدة التدا

 بالدوالر األمريكي. 999,9تغير في سعر سلعة الذهب هو يعكس التغير في قيمة أونصة ذهب ذو نقاوة تبلغ  ، أي999,9ذهب ذو نقاوة تبلغ 

%. ُيقاس هامش اإلنحراف على أنه االنحراف 1يسعى الصندوق إلى محاكاة أداء املؤشر عن طريق الحفاظ على عدم تجاوز هامش اإلنحراف عن الحد األقص ى وهو  -

وهو مؤشر يتم استخراجه من  "XAU / USDالعائد األسبوعي للصندوق مقارنة بالعائد األسبوعي للمؤشر. مؤشر الصندوق هو عملة سلعة الذهب "املعياري للفرق بين 

  999,9منصة بلومبيرغ وهو يعكس سعر سلعة الذهب الفوري بالدوالر األمريكي لكل أونصة من سلعة الذهب ذو نقاوة تبلغ 

 مع املؤشر على أساس سنوي.  0.85ق حد أدنى ملعامل االرتباط قدره يسعى الصندوق إلى تحقي -

 % من إجمالي أصول الصندوق وذلك لاللتزام بطلبات االسترداد.10يحتفظ مدير الصندوق بنسبة سيولة نقدية قد تصل إلى  -

ث يعكس السعر قيمة األونصة من سلعة الذهب ذو نقاوة حي XAU/USDآلية إختيار سلعة الذهب: املؤشر االسترشادي للصندوق هو سعر عملة سلعة الذهب  -

 ألن الصندوق يسعى ملحاكاة أداء مؤشر عملة سلعة الذهب  999,9
ً
قبل الرسوم واملصاريف فإن الصندوق يستثمر فقط في سلعة  XAU/USDبالدوالر األمريكي. نظرا

 باولو سويسرا(.وذلك عن طريق مزود الذهب املحدد)بنك انتسا سان 999,9الذهب ذو نقاوة 

 ومرخصـة من جهة رقابية لها معايير وم -
ً
 عاما

ً
تطلبات تنظيمية مماثلة يستثمر الصندوق في صناديق سلعة الذهب التي تتوافق مع املعايير الشرعية املطروحة طرحـا

 لهيئة السوق املالية. 

تكون فيه مصاريفه منخفضة بالنسبة لصافي أصول الصندوق ومتوافق مع املعايير آلية إختيار صناديق سلعة الذهب املستثمر بها: سيتم تفضيل الصندوق التي  -

فقط و أن ال يستثمر الصندوق املستثمر به في  XAU/USDالشرعية وتكون استثماراته خارج اململكة ويتبع أسلوب غير نشط عند االستثمار في عملة سلعة الذهب 

ذهب ويدار من قبل مدير صندوق مرخص من هيئة رقابية لها معايير ومتطلبات تنظيمية مماثلة لتلك التي تطبقها شركات تعدين الذهب أو الشركات التي تتداول بال

 اخلي ملدير الصندوق.هيئة السوق املالية في اململكة العربية السعودية و يتمتع بسمعة جيدة ومركز مالي سليم ومخاطر منخفضة وذلك حسب التصنيف والتقييم الد

مع املعايير ار صناديق أدوات أسواق النقد املستثمر بها: سيتم تفضيل الصندوق التي تكون فيه مصاريفه منخفضة بالنسبة لصافي أصول الصندوق ومتوافق آلية إختي -

تطبقها هيئة السوق املالية في  الشرعية وتكون استثماراته خارج اململكة ويدار من قبل مدير صندوق مرخص من هيئة لها معايير ومتطلبات تنظيمية مماثلة لتلك التي

 اململكة العربية السعودية و يتمتع بسمعة جيدة ومركز مالي سليم ومخاطر منخفضة وذلك حسب التصنيف والتقييم الداخلي ملدير الصندوق.

أدوات أسواق النقد لن يقوم مدير الصندوق بتوزيع أي أرباح على املشتركين وأي ربح من استثمارات الصندوق في سلعة الذهب أو صناديق سلعة الذهب أو صناديق  -

 فسيتم إعادة استثمارها في الصندوق. 

 جميع استثمارات الصندوق ستكون خارج اململكة العربية السعودية. -
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  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

 على نوع )أنواع( األوراق املاليةقيود ال  (ز

 ال يوجد

  آخرون صناديق دراءم أو  املدير  ذلكيديرها   استثمار  صناديق أو  الصندوق  وحدات في الصندوق  أصول  استثمار  فيه يمكن الذي الحد (ح

% من صافي 25صندوق فالكم للذهب و بما اليتجاوز  % من إجمالي أصول 10الحد األقص ى الذي يمكن استثمار أصول الصندوق في صناديق مدراء صناديق آخرين هو 

دار من قبل مدير أصول صندوق فالكم للذهب، حيث لن يتم فرض أي رسوم إضافية من قبل مدير الصندوق ) فالكم للخدمات املالية( عند استثماره في أي صندوق ي

 لصندوق ) فالكم للخدمات املالية(.صندوق آخر. لن يستثمر صندوق فالكم للذهب في أي صندوق يدار من قبل مدير ا

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

٪ من صافي قيمة أصول الصندوق حيث سيتم االقتراض بدون رهن ألي من أصول الصندوق. سيتم استخدام هذا القرض 10يمكن للصندوق االقتراض بحد أقص ى 

 شهر. 12م استخدامه كوسيلة لتعزيز العوائد. في حالة اللجوء إلى اإلقتراض إلدارة السيولة فلن تتجاوز مدة القرض بالكامل إلدارة السيولة ولن يت

  نظير  طرف أي مع للتعامل األعلى الحد عن اإلفصاح (ي

 ألن الصندوق يستطيع االستثمار حتى 
ً
صناديق سلعة الذهب األخرى وصناديق أدوات أسواق النقد املتوافقة مع  ٪ من إجمالي قيمة أصول الصندوق فقط في10نظرا

% من صافي أصول صندوق فالكم 25% من إجمالي أصول صندوق فالكم للذهب و بما اليتجاوز 10املعايير الشرعية، فإن الحد األعلى للتعامل مع أي طرف نظير هو 

 للذهب

  الصندوق  مخاطر  إلدارة الصندوق  مدير  سياسة (ك

املحتملة، حيث تخضع  يعد االستثمار في الصندوق من فئة االستثمارات عالية املخاطر، وال يضمن مدير الصندوق نجاح االستراتيجيات املتبعة في مواجهة املخاطر -

( )"املخاطر الرئيسية لالستثمار في الصندوق"(. ومع ذلك، سيتخذ مدير الصندوق جميع 3) استثمارات الصندوق للعديد من املخاطر كما هو مذكور ضمن الفقره

االستراتيجية املتبعة  اإلجراءات املمكنة للتعامل مع املخاطر التي يتعرض لها الصندوق والتخفيف من آثارها بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات. ونستعرض فيما يلي

 للتعامل مع املخاطر:

ن هيئة رقابية تيار مزود سلعة الذهب وأمين الحفظ، سيقوم مدير الصندوق بإجراء العناية الالزمة للتأكد من أن مزود سلعة الذهب أو أمين الحفظ مرخص مقبل اخ -

ومخاطر منخفضة وذلك حسب التصنيف معترف بها وتتوافق أنظمتها مع أنظمة هيئة السوق املالية في اململكة العربية السعودية و يتمتع بسمعة جيدة ومركز مالي سليم 

 والتقييم الداخلي ملدير الصندوق.

واللوائح األخرى ذات العالقة  التزام مدير الصندوق بنظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية والئحة صناديق االستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية واألنظمة -

 السارية في اململكة العربية السعودية.

 االلتزام بالقيود االستثمارية املذكورة في الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحكام ومذكرة معلومات الصندوق. -

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

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

 أما املخاطر غير القابلة للتنبؤ فستقوم فالكم للخدمات املالية ببذل الجهد ملحاولة دراسة هذه املخاطر قبل اتخاذ القرار االستثماري. -

 

 اطر على مستوى الصندوق:سياسة مدير الصندوق إلدارة املخ -

ت، ومراجعة األداء ال سيما في ستعمل لجنة االستثمار على التأكد من التزام الصندوق باللوائح والحدود اإلرشادية لسياسة االستثمار ، وتنفيذ االستراتيجية واإلجراءا

 تحقيق الصندوق لهدفه املتمثل في محاكاة املؤشر.

 السوق: سياسة مدير الصندوق إلدارة مخاطر -

نشطة في االستثمار  فيما يتعلق بتقلبات سعر سلعة الذهب فإن مدير الصندوق لن يتخذ أي تدابير للتخفيف من هذا الخطر. حيث أن الصندوق يتبع استراتيجية غير

 أن سعر الوحدة يعتمد على حركة في سلعة الذهب وال يقوم بتغيير استراتيجيته عند تغير سعر سلعة الذهب الناتج عن مخاطر السوق، وعليه يدرك املس
ً
تثمر تماما

 سعر سلعة الذهب.

 سياسة مدير الصندوق إلدارة مخاطر االئتمان: -



25 
 

 

ملزود سلعة الذهب قبل قسم الرقابة وإدارة املخاطر بالشركة هي الجهة املسؤولة عن املوافقة على مزود سلعة الذهب. سيقوم القسم بعمل تقييم ملخاطر االئتمان  

أن يستثمر الصندوق  نیمک لتيا النظيرة طرافألا جعةرامو دباعتمابالشركة  طرلمخاإدارة الرقابة وإدارة ا مقس ومسیقوسيتم تحديث التقييم بشكل سنوي. اختياره 

ملختلفة وإبالغ عن معها من خالل صناديق أدوات أسواق النقد أو في صناديق أخرى لسلعة الذهب. سيقوم القسم بفرض حدود وإرشادات للمخاطر، وتقييم املخاطر ا

 .تموقف الصندوق بناًء على املخاطر املقدرة ، واالستمرار في مراقبة وتقديم املالحظا

 لصندوق إلدارة مخاطر السيولة:سياسة مدير ا -

٪ من اجمـالي أصول الصندوق كحد أقص ى في صناديق أدوات أسواق النقد )املتوافقة مع 10أجل توفير السيولة للصندوق ، سيخصص الصندوق ما يصل إلى  من

 ومرخصـة من جهة رقابية لها معايير ومتطلبات تنظيمية مم
ً
 عاما

ً
 اثلة لهيئة السوق املالية.املعايير الشرعية( املطروحة طرحـا

 سياسة مدير الصندوق إلدارة مخاطر أخرى: -

 االستثمار في صناديق سلعة الذهب األخرى املعتمدة. باإلضافة -
ً
 إلى ذلك، لتوفير التنوع، يمكن ملدير الصندوق أيضا

 

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

 

 املؤشر مزود الفهرس طريقة االحتساب

يتم حساب هذا املؤشر بناًء على متوسط عروض أسعار البيع و الشراء املقدمة من البنوك املركزية 

والبنوك التجارية العاملية حيث تقوم منصة بلومبيرغ بجمع هذه البيانات وحساب متوسط سعر 

 " هو مؤشر يعكس سعر سلعة XAU / USDعملة سلعة الذهب " XAU/USD. عملة سلعة الذهب 

الذهب الفوري بالدوالر األمريكي لكل أونصة من سلعة الذهب.. عملة التداول في سوق الذهب هي 

 999,9الدوالر األمريكي بينما وحدة التداول للذهب في سوق الذهب هي أونصة ذهب ذو نقاوة تبلغ 

لذهب ، حيث يعكس سعر املستخرج من الجهة املزودة للمؤشر )بلومبيرغ( قيمة األونصة من سلعة ا

 بالدوالر األمريكي. 999,9ذو نقاوة 

سعر عملة سلعة الذهب  بلومبيرغ

  XAU/USD  مقابل الدوالر

 

   وجدت إن املشتقات عقود استخدام من الهدف (م

 .ينطبق ال

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

 اليوجد.

  الصندوق  في لالستثمار  الرئيسية املخاطر  .3

ذهب الصـــندوق من فئة االســـتثمارات عالية املخاطر بالنظر الســـتثماره في بيع وشـــراء الذهب، ومن املراح أن يتعرض الصـــندوق لتقلبات في أســـعار ال يعد االســـتثمار في (أ

 بسبب طبيعة تداول استثمارات الصندوق.

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

 لألداء السابق في املستقبل. (ج
ً
 الصندوق ال يضمن ملالكي الوحدات أن أداء الصندوق )أو أداءه مقارنة باملؤشر( سيتكرر أو يكون مماثال

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

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

مل أن تؤثر في صــافي قيمة قائمة للمخاطر الرئيســة املحتملة املرتبطة باالســتثمار في صــندوق االســتثمار، واملخاطر املعّرض لها صــندوق االســتثمار وأي ظروف من املحت (و

 صول الصندوق وعائداتهأ

 :االستثمار قيمة نقص مخاطر  -

 عليه ســـينخفض ، الســـابقة األســـعاره ســـلعة الذهبســـتعادة ابشـــكل جوهري وعدم  الذهب عر ســـلعةســـفي حال انخفاض 
ً
نخفاض ال  صـــافي قيمة أصـــول الصـــندوق تبعا

 . سعر سلعة الذهب
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 : سلعة الذهبالطلب على  مخاطر  -

 اآلجل البيع: منها عوامل بعدة سلعة الذهب على والطلب العرض يتأثر .ركود بفترات يمر و عليه الطلب فيها يزداد بفترات يمر  أخر سلع سوق  كأي سلعة الذهب سوق 

 وكافة واألجور، الطاقة تكلفة ذلك في بما سلعة الذهب مناجم إنتاج عوامل للذهب، املركزية البنوك وبيع شراء ،سلعة الذهب ومنتجي املناجم قبل من للذهب

، سيؤدي ذلك إلى انخفاض سعر سلعة الذهب. عند انخفاض الطلب على أو ارتفاع العرض من للذهب املنتجة الرئيسية الدول  في والسياسية االقتصادية الظروف

 وبالتالي انخفاض قيمة أصول الصندوق. سلعة الذهب

 :العملة خاطر م -

املســــتثمر  باالشــــتراك بعملة غير عملة الصــــندوق فســــيتم تحويلها إلى  قيام. عند األمريكي بالدوالر هي الصــــندوق  اســــتثمارات وجميعالصــــندوق هي الدوالر األمريكي  عملة 

 على قيمة استثمارات الصندوق وسعر  XAU/USD. يتأثر سعر سلعة عملة الذهب يكيعملة الدوالر األمر 
ً
بالتغيرات التي تحدث في أسعار صرف العمالت مما يؤثر سلبا

ــــــية ـــــاســـ ـــــرف الدوالر األمريكي مقابل عملته األســــ ـــــعر صــــ ــــــية له، فإن التقلبات في ســــ ـــــاســـ ـــــــترك الذي اليعد الدوالر األمريكي العملة األســــ  على قيمة  الوحدة. للمشــ
ً
تؤثر ســـــــــلبيا

 ق بعملته األساسية.استثماراته في الصندو 

 :الشرعية املخاطر  -

التقليدية وفي حال  ســــتثمارالشــــرعية مقارنة بصــــناديق اال  املعاييروالصــــناديق االســــتثمارية املتوافقة مع  ســــلعة الذهبتتمثل هذه املخاطر في أن الصــــندوق يســــتثمر في  

ترتب عليه خســائر في ي مما منها باالســترداد هامن يتخلصالشــرعية، فإن الصــندوق  املعاييرالتي يســتثمر فيها الصــندوق غير متوافقة مع بعض  الصــناديقأصــبحت إحدى 

 بسعر منخفض عن السعر الذي تم االشتراك به. هاحالة بيع

 : نظامية مخاطر  -

أو دول  ســلعة الذهبدور أنظمة وتشــريعات أو قوانين جديدة أو إحداث تغييرات في التشــريعات أو القوانين الحالية في دول مزودي نتيجة لصــاملخاطر النظامية تترتب 

 التي يستثمر فيها الصندوق مما يؤثر سلًبا على استثمارات الصندوق. الصناديق

    :السيولة مخاطر  -

بالنســــبة لألســــواق ذات التقلبات  بموجبها بيع األصــــل وتحويله إلى نقد دون خســــائر في قيمته الســــوقية العادلة.تشــــير الســــيولة إلى الســــرعة والســــهولة التي يمكن أن يتم 

 االســـتثمارات أو ســـلعة الذهببيع  فيفترات عدم االســـتقرار الســـياســـ ي أو التغيرات املفاجئة في أســـعار ومعدالت الفائدة، يؤدي ذلك إلى صـــعوبة  العالية مثل التقلبات في

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

 :اإلستـرداد على القدرة عدم  مخاطر  -

 لم إذا أو الصــــــــــندوق  أصــــــــــول  قيمة صــــــــــافي من أكثر أو%  10 الطلبات تلك قيمة إجمالي بلغ إذا االســــــــــترداد طلبات جميع تلبية من الصــــــــــندوق  مدير يتمكن ال يحتمل أن

 على ويؤثر  ،االســـــتثمارات لتلك املخصـــــصـــــة األســـــواق في التداول  انعدام أو ضـــــعف نتيجة اســـــتثماراته بعض تســـــييل من يتمكن
ً
التأخر في تلبية طلبات االســـــترداد ســـــلبا

 .واستمراريته الصندوق حجم 

 :السوق  مخاطر  -

أو القيمة السـوقية السـتثمارات الصـندوق  سـلعة الذهب أسـعار. حيث ترتفع وتنخفض سـلعة الذهبمخاطر السـوق هي مخاطر االسـتثمار في األسـواق املالية وأسـواق 

من قبل الصــــناديق األخرى أو ظروف الســــوق العامة أو أســــعار الفائدة، أو معدالت  بهااملســــتثمر  األســــواق في أو ســــلعة الذهب أســــواقبســــبب التطورات التي  تحدث في 

 بسبب التغير في الظروف االق
ً
 سلعة الذهبتصادية واملالية العامة. عند حدوث ظروف اقتصادية تؤدي إلى انخفاض أسعار الصرف،  كما أن قيمة السوق تتغير أيضا

 على قيمة أصول الصندوق.
ً
 فإن ذلك سيؤثر سلبا

 :النظير الطرف مخـاطر  -

  الصندوق  مدير مع التعاقدية بالتزاماتها الوفاء في معها املتعاقد املالية املؤسسات من أي التزام عدم باحتمال تتعلق التي املخاطر تلك هي
ً
 ، عليها املتفق للشروط وفقا

 التي الجهات قبل من إخفاق أي نإ. سلعة الذهبعمليات صناديق أدوات أسواق النقد أو شراء و بيع  في االستثمار خالل الصندوق  على املخاطر هذه وتنطبق

  الصندوق يؤثر يتعامل معها
ً
 استثمارات وأداء الصندوق. على سلبا

 :سلعة الذهبجودة  مخاطر  -

ســـيتم االعتماد على مزود ف )نســـبة الشـــوائب( النقاوة حيث من تتباين ســـلعة الذهب ســـبائك أن حيث، و ســـلعة الذهبالصـــندوق ليس متخصـــص في التعامل ب مديرإن 

)بناًء على مواصـــــفات ســـــلعة الذهب املحددة من املؤشـــــر االســـــترشـــــادي الذي يتبعه  ذهبال من ســـــلعة )بنك انتســـــا ســـــانباولو ســـــويســـــرا( في توفير ســـــبائك ســـــلعة الذهب
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 ،  999,9ذو نقاوة  الصــندوق(
ً
كمية ســلعة الذهب  صــافي تســاوي  التي 999,9ذو نقاوة  ســلعة الذهب كمية تســليم فيأو إخفاقه  ســلعة الذهب مزود التزام عدمبأن  علما

 .الوحدات مالكي قبل من مطالبات عنه سينتج واملستحقة لطالبي االسترداد العيني  املستردة

 :والتخزين الحفظ مخاطر  -

ألحداث طبيعية )مثل الزلزال(  نتيجة تتضرر  ربماالباطن نيابة عن الصندوق  منالتي يحتفظ بها أمين الحفظ  سلعة الذهبسبـائك  أن بسبب تنتج التي املخاطر تلك هي

 .وحداتهالصندوق و قيمة  استثماراتيكون له تأثير سلبي على سألعمال بشرية )مثل هجوم إرهابي أو سرقة(.  أي من هذه األحداث  نتيجةأو 

 :الطبيعية الكوارث مخاطر -

  يؤثر امم عليها السيطرة يمكن ال و للممتلكات دمار تسبب الطبيعية الظواهر من وغيرها والفيضانات األعاصير و الزالزل  و البراكين إن
ً
 االقتصادية القطاعات على سلبا

 .الصندوق  أداء علىو  سلعة الذهب سوق  وعلى

 :سلعة الذهبمزود  مخاطر  -

 بينهما، عليها املتفق للشروط وفقا الصندوق  مدير مع التعاقدية بالتزاماته الوفاء في معه املتعاقد سلعة الذهب مزود التزام عدم باحتمال تتعلق التي املخاطر تلك هي

 يترتب على عدم التزامه تأثير سلبي على استثمارات الصندوق.  حيث

 :زكوية و  ضريبية مخاطر  -

واللوائح  تغيير القواعد مخاطر إلى باإلضافة ،الزكاة أوبالدفع أو املحاسبة عن مبلغ غير صحيح من الضريبة  الصندوق الزكاة في احتمال قيام و رائب ضتتمثل مخاطر ال

 بشكل أعلى من املتوقع.أو الزكاة ضرائب ال قيمة ارتفاعؤدي إلى خسائر على الصندوق بسبب يمما  أو الزكاة الضرائب املتعلقة بحساب

 :العينـي اإلسترداد مخـاطر  -

 تسليم على القدرة عدموفي حالة . سلعة الذهب سبائك توفير في)بنك انتسا سانباولو سويسرا( عند طلبيـات اإلسترداد العيني  سلعة الذهباالعتماد على مزود  سيتم

 .استمراريته وعلى الصندوق  سمعة على سلبي بشكل يؤثر مما سلعة الذهب مزود إخفاق أو وفاء عدم أو سلعة الذهب سوق  لظروف نتيجة سلعة الذهب سبائك

 :األخرى  االستثمارية الصناديق في االستثمار  مخاطر  -

 فإن جميع املخاطر املذكورة سابق أخرى، استثمارية صناديق في الصندوق  استثمار حالة في
ً
  ا

ً
 على تلك الصناديق. تنطبق أيضا

  عامة معلومات .4

 :الصندوق  في لالستثمار  املستهدفة الفئة (أ

  .سلعة الذهبب  االستثمار فيممن لديه الرغبة  وغيرهم حكومية جهات و مؤسسات و أفراد من املستثمرين يرئيس  بشكل الصندوق  يستهدف

 :األرباح توزيع سياسة (ب

 .2/هـ الفقرة في مذكور  هو كمالن يقوم مدير الصندوق بتوزيع أية أرباح على املشتركين 

 :االستثمار لصندوق  السابق األداء (ج

 ينطبق  ال

  :الوحدات مالك حقوق   (د

  العربية باللغة الرئيسية املعلومات وملخص املعلومات مذكرةالشروط واألحكام و  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 مالك الوحداتب 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 -
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 .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

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

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

 .اإلستثمار صناديق الئحة في مذكورة أخرى  حقوق  أي إلى باإلضافه -

 

  :الوحدات مالك مسؤوليات (ه

 تكن مالم الصندوق  والتزامات ديون  عن مسئولية أي له واليكون  منه، جزء أو الصندوق  في استثمارهـ خسارة تحمل في الوحدات مالكي مسئولية تقتصر

 .الصندوق  مدير من معتمد تقصير أو تصرف سوء أو اهمال أم احتيال بسبب ناجمة

 
 :باإلنهاء الخاصة واإلجراءات االستثمار  صندوق  إنهاء تستوجب التي الحاالت (و

 الحاالت التي يستوجب فيها إنهاء الصندوق:

 برغبته في ذلك قبل مدة ال تقل عن واحد وعشرين -
ً
 من 21) إذا رغب مدير الصندوق بإنهاء الصندوق، فيجب عليه إشعار الهيئة ومالك الوحدات كتابيا

ً
( يوما

 دف إلنهاء الصندوق دون اإلخالل بالشروط واألحكام ومذكرة املعلومات الخاصة بالصندوق.التاريخ املسته

 لصندوق.يجب على مدير الصندوق البدء في إجراءات تصفية الصندوق فور انتهائه، وذلك دون اإلخالل بالشروط واألحكام ومذكرة املعلومات الخاصة با -

 اإللكتروني واملوقع اإللكتروني للسوق املالية السعودية )تداول( انتهاء مدة الصندوق وتصفيته.يجب على مدير الصندوق اإلعالن في موقعه  -

 بإنهاء الصندوق: الخاصة اإلجراءات

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

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

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

 

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

 

 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب .5

 : االستثمار  صندوق  أصول  من املدفوعات (أ

.  يحصل مدير الصندوق على  الصندوق  أصول % من صافي قيمة 0.5إدارة الصندوق :  رسوم -
ً
 وتخصم تقويم يوم كل في تحسب حيث الصندوق إدارة  أتعابسنويا

 . لن يتم خصم أي رسوم باستثناء الرسوم الفعليةسنوي  ربع بشكل

إجمالي قيمة األصول تحت الحفظ. حيث % من 0.10: ال يقوم أمين الحفظ بتحميل الصندوق أي رسـوم بينما تبلغ أتعاب أمين الحفظ من الباطن الحفظ أمين رسوم -

 ألمين الحفظ من الباطن0.10يصبح إجمالي أتعاب أمين الحفظ 
ً
 .% من إجمالي قيمة أصول الصندوق تحت الحفظ وتدفع ربعيا

 .سنوي  نصف بشكلتدفع و  يومي بشكلاألتعاب  تستحقالسنة، حيث  في أمريـكي دوالر 8,000: الخارجي املدقق رسوم -

 لكل عضو مستقل )إجمالي أتعاب األعضاء  1,600عضو مستقل عن كل اجتماع و بحد أقص ى  لكل أمريكي دوالر 800جلس اإلدارة: أعضاء م أتعاب -
ً
دوالر سنويا

( حيث  3,200املستقلين لن تتجاوز 
ً
 . السنة نهاية كلتدفع و  يومي بشكلاألتعاب  تستحقدوالر أمريكي سنويا

 وتخصم بشكل يومي.لن يتم خصم أي رسوم باستثناء الرسوم الفعلية 7,500أمريكي )دوالر  2,000 : الرقابية الرسوم -
ً
 .ريال سعودي( تدفع لهيئة السوق املالية سنويا

 .اليوجد: االشتراك رسوم -
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اليف الوساطة عند االستثمار في مصاريف التعامل )الوساطة(: يتم تسجيلها بالتكلفة و أي تكاليف تتعلق بتداول الذهب يتحملها الصندوق، كما يتحمل الصندوق تك -

 .صناديق أدوات أسواق النقد و صناديق سلعة الذهب

 : يتحمل الصندوق مصاريف التمويل الفعلية واملباشرة حسب السعر السائد في السوق  التمويل مصاريف -

  لتداول  وتدفع يومي بشكل تستحق( سعودي ريال 5,000) دوالر1,333.33: تداول  موقع في النشر رسوم -
ً
 .سنويا

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

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

 .ذلك خالف على النص

  الوحدات مالكي على فرضها يجوز  التي الصفقات مقابل (ب

 ال يتم فرض رسوم اشتراك على املستثمر عند استثماره في الصندوق. كما ال يوجد أي رسوم استرداد على املستثمر عند االسترداد النقدي. -

ألمين الحفظ من الباطن وذلك  بشكل كامل تخصم من قبل مدير الصندوق وتدفعحيث االسترداد العيني  املستثمرفقط عند طلب  العيني االسترداد رسوم فرض سيتم -

 :التالي النحو على

 

 

 كيفية حسابها  

 والنقل التأمين رسوم 1

 املسترد للذهب

 سلعة من املستردةالكمية  إجمالي* ) 150 =ذهب بالدوالر األمريكيال سلعةرسوم التأمين والنقل ل 

 (321.5/  باألونصة الذهب

 :أن حيث

قيمة االسترداد العيني بالدوالر األمريكي= سعر سلعة الذهب بالدوالر األمريكي  إجمالي -

 في إجمالي الكمية 
ً
 سلعة من املستردةلألونصة في نقطة التقويم التي تلي يوم االسترداد مضروبا

 .باألونصة الذهب

 -ترداد بالدوالر األمريكي قيمة االسترداد العيني بالدوالر األمريكي= إجمالي قيمة االس صافي -

 رسوم ومصاريف االسترداد العيني بالدوالر األمريكي.

كمية سلعة الذهب املستردة باألونصة= صافي قيمة االسترداد العيني بالدوالر األمريكي/  صافي -

 سعر سلعة الذهب بالدوالر األمريكي لألونصة في نقطة التقويم.

 1أونصة وهي تعادل  32.15ة يجب ان اليقل عن كمية سلعة الذهب املستردة باألونص صافي -

 كيلو غرام من سلعة الذهب.

 .أمريكي دوالر 150 هو العيني االسترداد في والنقل التأمين لرسوم األدنى الحد -

 بالدوالر العيني االسترداد قيمة إجمالي من العيني االسترداد في والنقل التأمين رسوم تخصم -

 .األمريكي

 32.15*سلعة الذهب بالكيلو  كمية=باألونصة الذهب سلعة كمية -

 سبائك صورة في الذهباملستردة من سلعة  الكمية صافي العيني االسترداد طالب تسليم يتم -

 سلعة من غرام كيلو على 1 تحتوي  الذهب سلعة من الواحدة السبيكة أن حيث ذهب،

 .الذهب

 الذهب سلعة)كمية  غرام بالكيلو الذهباملستردة من سلعة  الكميةصافي  حال كان في  -

)أي التكفي السترداد قيمة سلعة الذهب/سبيكة ذهب  كسور  على تحتوي ( 32.15/ باألونصة

  الكسور  قيمة دفع فسيتمواحدة( 
ً
سعر سلعة الذهب  بحسب العيني االسترداد لطالب نقدا

  املدفوع املبلغ يحسببالدوالر األمريكي لألونصة في نقطة التقويم. 
ً
 االسترداد لطالب نقدا

 :كالتالي العيني
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 1,500هو  التقويم الذي يلي طلب االسترداد العينيسعر سلعة الذهب بالدوالر لألونصة في يوم على أساس أن  محسوباالسترداد العيني  ومصاريف لرسوم افتراض ي مثال يلي فيما

 600هو إجمالي كمية سلعة الذهب املستردة يوم، و  25هو  عدد األيام التقويمية من يوم التقويم إلى اليوم الذي تم تحديده الستالم صافي سلعة الذهب املستردةدوالر أمريكي، و 

 أونصة:

 داد العيني بالدوالر األمريكي:الخطوة األولى: يتم حساب صافي قيمة االستر 

  900,000.000                              إجمالي قيمة االسترداد العيني بالدوالر األمريكي

   رسوم ومصاريف االسترداد العيني بالدوالر األمريكي 

 (308.219)                                    رسوم الحفظ العيني

 (4,500.000)                                 رسوم التعامل

 (279.938)                                    رسوم النقل والتأمين

 (5,088.157)                                 إجمالي رسوم ومصاريف االسترداد العيني

  894,911.843                              صافي قيمة االسترداد العيني بالدوالر األمريكي

 

 

 

 

* سعر سلعة 32.15غرام *  بالكيلو الذهباملستردة من سلعة  الكميةفي صافي  الكسور 

 الذهب بالدوالر األمريكي لألونصة في نقطة التقويم.

 وذلك تقويمي يوم كل عن تحسبقيمة االسترداد العيني بالدوالر األمريكي  إجمالي% من 0.5 - العيني الحفظ رسوم 2

من يوم التقويم الذي يلي يوم طلب االسترداد العيني إلى اليوم الذي يتم تحديده من قبل مدير 

الستالم كميات سلعة الذهب املستحقة لطالب االسترداد العيني، حيث يتم خصم   الصندوق 

 قيمة رسوم الحفظ العيني من إجمالي قيمة االسترداد العيني بالدوالر األمريكي.

تحسب رسوم الحفظ العيني للفترة من يوم التقويم الذي يلي يوم طلب االسترداد العيني إلى   -

 كالتالي:  اليوم الذي يتم تحديده من قبل مدير الصندوق 

% * )عدد األيام التقويمية من يوم 0.5قيمة االسترداد العيني بالدوالر األمريكي*  إجمالي -

الستالم كميات سلعة الذهب   قبل مدير الصندوق  التقويم إلى اليوم الذي يتم تحديده من

 (365املستحقة لطالب االسترداد العيني/

 له املستحقة الذهب سلعة كمية صافي استالم عن العيني االسترداد طالب فيه يتأخر يوم أي -

% من إجمالي قيمة االسترداد 0.5 فسيتحمل الصندوق  مدير قبل من املحدد االسترداد يوم في

 العيني االسترداد طالب قبل من وتدفعالعيني بالدوالر األمريكي تحسب عن كل يوم تقويمي 

ملالكي الوحدات عوائد االسترداد العيني قبل موعد إقفال  بالدفع. يلتزم مدير الصندوق نقًدا

 دها سعر االسترداد كحد أقص ى. العمل في اليوم الثالثين التالي لنقطة التقويم التي ُحدد عن

 كميات  استالم عن العيني االسترداد طالب تأخير فترة خالل العيني الحفظ رسوم تحسب -

 :كالتالي له املستحقة الذهب سلعة

(365/التقويمية التأخير أيام% * )عدد 0.5* األمريكي بالدوالر العيني االسترداد قيمة إجمالي  

 حيث السوق  ظروف حسب وذلك األمريكي بالدوالر العيني االسترداد قيمة إجمالي من% 0.5 الى تصل قد التعامل رسوم 3

 .األمريكي بالدوالر العيني االسترداد قيمة إجمالي من تخصم
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  مبلغ و  التي سيتم تسليمها لطالب االسترداد العيني بالكيلو الخطوة الثانية: يتم حساب كمية سلعة الذهب
ً
في حال وجد  الكسور التي سيتم دفعها لطالب االسترداد العيني نقدا

 :كسور في صافي الكمية املستردة بالكيلو
 

  596.608                                       كمية سلعة الذهب املستردة باألونصةصافي 

  18.557                                         صافي كمية سلعة الذهب املستردة بالكيلو 

  18.000                                         الكمية التي سيتم تسليمها لطالب االسترداد العيني بالكيلو )عدد سبائك الذهب( 

  0.557                                           الكسور 

 بالدوالر األمريكي
ً
  26,862                                         مبلغ الكسور التي سيتم دفعها لطالب االسترداد العيني نقدا

 بالدوالر األمريكيلى أقرب جزء من األلف ماعدا مبلغ إاألرقام املذكورة في املثال االفتراض ي تم تقريبها *
ً
فلقد تم تقريبها إلى  الكسور التي سيتم دفعها لطالب االسترداد العيني نقدا

 أقرب رقم صحيح.

 

 :(وجدت إن) الصندوق  مدير  يبرمها خاصة عمولة أي بيان (ج

 ال يوجد

 

 أصول  قيمة واجمالي سنة ملدة دوالر  50,000 بمبلغ الوحدات حامل اشتراك ساسأ على محسوب الصندوق  ومصاريف لرسوم افتراض ي مثال يلي فيما (د

 10.00 هو  االفتراضية السنة هذه في الصندوق  عائد أن بافتراض و .  دوالر  مليون  10 الصندوق 
 

 حامل الوحدات الصندوق  

 دوالر 50,000 دوالر 10,000,000 بداية السنة  أصول الصندوق إجمالي قيمة 

   : حسمي

 - - رسوم االشتراك

 دوالر (250)  دوالر (50,000)  دارة الصندوق إ أتعاب

 دوالر (16)  دوالر( (3,200  اإلدارة مجلس أعضاء رسوم

 دوالر (50)  دوالر (10,000)  من الباطنأمين الحفظ  أتعاب

 دوالر (40)  دوالر (8,000)  املحاسب القانوني أتعاب

 ( دوالر10)  ( دوالر2,000)  رسوم مراجعة ومتابعة اإلفصاح

 ( دوالر6.67) دوالر (1,333.33) رسوم النشر في موقع تداول 

 في حال وجودها مصاريف التعامل 

 ( دوالر372.67)  دوالر (74,533.33) إجمالي الرسوم واملصاريف نهاية السنة 

 دوالر 55,000.00 دوالر 11,000,000.00 املال رأس+ % 10 االفتراض ي العائد

 دوالر54,627.33  دوالر10,925,466.67 نهاية السنة  أصول الصندوق صافي قيمة 
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 التقويم والتسعير  .6

و طبيعتها. و يتم تقويم يتم تقويم الصندوق عن طريق تقويم كافة أصول الصندوق، أيا كان نوعها و طبيعتها، مخصوما منها كافة التزامات الصندوق، أيا كان نوعها 

 أصول الصندوق باألساليب التالية:

، يوما الثالثاء والخميس عند الساعة سلعة الذهب: سيتم تقييم سلعة الذهب عند نقطة التقويم )مرتي -
ً
(. حسب سعر إغالق سلعة الذهب  10:00ن أسبوعيا

ً
صباحا

 ) يوما اإلثنين  -بنك انتسا سانباولو سويسرا –في اليوم السابق لنقطة التقويم ) مزود الذهب املحدد 
ً
يقوم بتزويد مدير الصندوق بسعر إغالق الذهب مرتين أسبوعيا

 واألربعاء(. 

وحدة من قبل مدير حالة االستثمار في صناديق أدوات أسواق النقد أو صناديق سلعة الذهب ، سيتم تقويمها عند نقطة التقويم بناًء على آخر سعر معلن عنه للفي  -

 الصندوق املستثمر به في يوم التقويم املعني.

 :وتكرارها التقويم نقاط عدد (أ

 أ مرتينيقوم مدير الصندوق بتقويم الصندوق 
ً
 صباح 10:00عند الساعة  الخميسو  الثالثاء ايوم ،سبوعيا

ً
 .ا

 :الخاطئ التسعير  أو  التقويم حالة في ستتخذ التي اإلجراءات (ب

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

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

  .الصندوق  تقارير وفي للسوق  اإللكتروني

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

 :واالسترداد االشتراك طلبات تنفيذ ألغراض الوحدة سعر  احتساب طريقة (ج

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

 ة: الخاصة بصندوق االستثمار في ذلك الوقت. ويتم حساب صافي قيمة األصول لكل وحدة " سعر الوحدة " بناًء على املعادلة التالي

 الرسوم املتغيرة ( / عدد الوحدات القائمة وقت التقويم  –الرسوم الثابتة  –)إجمالي األصول 

 كان نوعها وطبيعتها كما تم ايضاح طريقة تقويمها في الفقرة ) -
ً
أ( من مذكرة املعلومات )التقويم والتسعير(، وباالضافة /6تكون أصول الصندوق شاملة لكل االصول أيا

 أي مستحقات أخرى للصندوق. إلى النقد أو

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

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

 :وتكرارها الوحدة سعر  نشر  ووقت مكان (د

  سعر نشر يتم -
ً
مساًء بتوقيت اململكة العربية  3الساعة  قبل( الثالثاء تعامل)ليوم  األربعاء يوم و( الخميس تعامل)ليوم  األحد يوم في وذلك الوحدة مرتين أسبوعيا

 عبر موقع مدير الصندوق 
ً
" تداول " السعودية املالية السوق  موقعو  .www.falcom.com.saالسعودية، و ستكون متاحة للمستثمرين مجانا

www.tadawul.com.sa   

  التعامل .7

 الطرح األولي  (أ

دوالر أمريكي خالل  3,000,000يوم. إن لم يتم جمع الحد األدنى وهو  45تاريخ وملدة  31/03/2020إلى  16/02/2020ستكون فترة طرح صندوق فالكم للذهب من تاريخ  -

ل تم جمع الحد األدنى قبل مدة الطرح األولي سوف يقوم مدير الصندوق بإعادة مبالغ االشتراك وأي عوائد ناتجة عن استثمارها الى مالكي الوحدات دون أي حسم. في حا

 تهاء فترة الطرح فسيقوم مدير الصندوق بإقفال فترة الطرح وبدء عمل الصندوق.إن

 دوالر 1سعر الوحدة األولي :       -

 

 تقديم طلبات االشتراك واالسترداد:املحدد واملواعيد النهائية لالتاريخ  (ب
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 :االشتراك طلبات قبول  أيام

 4:30)الساعة  عملنهاية يوم  و الثالثاء يوم لتقويم بالنسبة اإلثنين مساًء( يوم 4:30)الساعة  عمليمكن االشتراك في كل يوم عمل في موعد أقصاه نهاية يوم  -

. " أيام التعامل" من كل أسبوع  الخميسويوم  لثالثاءحيث يتم تنفيذ االشتراك بسعر التقويم املحسوب في يوم ا ،الخميس يوم لتقويم بالنسبة األربعاء مساًء( يوم

تتم  ،املحدد والوقت. في حالة استالم طلب االشتراك أو مبلغ االشتراك بعد التاريخ في يوم العمل التالييوم عمل فسيتم التنفيذ  ليوم التعام يكن لم حالة في

 التالي. التعاملاجراءاته على أساس يوم 

 :االسترداد طلبات قبول  أيام

 4:30)الساعة  عملنهاية يوم  و الثالثاء يوم لتقويم بالنسبة اإلثنين مساًء( يوم 4:30)الساعة  عملفي كل يوم عمل في موعد أقصاه نهاية يوم  االسترداديمكن  -

. من كل أسبوع " أيام التعامل" الخميسويوم  لثالثاءبسعر التقويم املحسوب في يوم ا االستردادحيث يتم تنفيذ ، الخميس يوم لتقويم بالنسبة األربعاء مساًء( يوم

  في يوم العمل التالي.يوم عمل فسيتم التنفيذ  ليوم التعام يكن لم حالة في

 

  :إجراءات االشتراك واالسترداد

 شتراك: إجراءات اال  -

 في الوحدات: النقدي إجراءات االشتراك

في حال شـــــــراء الوحدات بعملة أخرى غير عملة الصـــــــندوق )الدوالر يمكن شـــــــراء وحدات في الصـــــــندوق مقابل النقد فقط حيث اليتم قبول أي اشـــــــتراكات عينية.  -

 ألسعار الصرف السائدة والسارية في وقت تحويل املبلغ، ثم
ً
ستتم عملية شراء  األمريكي(، سيتم تحويل العملة إلى عملة الصندوق من قبل مدير الصندوق وفقا

 .بعد التحويل قيمة املبلغ بالدوالرالوحدات بناًء على 

رع من فروع الراغبين في شراء وحدات في الصندوق تعبئة نموذج طلب االشتراك وتوقيعه وتوقيع شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات وتسليمها ألي فعلى  -

لخدمات اإللكترونية، شركة فالكم للخدمات املالية خالل أي يوم عمل، أو تعبئة طلب االشتراك واملوافقة على شروط وأحكام الصندوق عن طريق نظام فالكم ل

 والبطاقة )للسعوديين( السارية الوطنية الهوية إثبات لبطاقة ألفرادا املستثمرين إبراز إلزامية وإيداع مبلغ االشتراك في الحساب املخصص لذلك، مع

 باإلضافة املؤسسة/الشركة من معتمد خطاب تقديم عليه يتعين االعتباري  باملستثمر يتعلق وفيما ،)للمقيمين(السارية  واإلقامة )للخليجيين(  الجواز/الوطنية

 .التجاري  السجل من نسخة إلى

 االشتراك، طلبات رفض حكومية، رقابية جهة أي عن تصدر تعليمات أي أو "عميلك إعرف" و األموال غسل مكافحة تقارير على بناءً  الصندوق، ملدير يجوز  -

 خصومات أو رسوم أي خصم دون  االشتراك مبلغ ُيرد الحال، هذه وفي .املالية السوق  هيئة نظام يخالف قد أنه يرى  اشتراك طلب أي رفض الصندوق  وملدير

 .الرفض تاريخ من عمل أيام 5 فترة خالل

  الصندوق  ملدير للطلبات الواردة االشتراك في األولوية تعطى و تأخير، أي دون  و االشتراك طلبات كافة بمعالجة الصندوق  مدير يقوم -
ً
 .أوال

 : النقدي إجراءات االسترداد 

 بطاقة األفراد املستثمرين إبراز في كل يوم عمل )مع فروعهيقوم حامل الوحدات بتعبئة نموذج طلب االسترداد وتوقيعه وتسليمه ملدير الصندوق من خالل  -

 عليه يتعين االعتباري  باملستثمر يتعلق وفيما ،)للمقيمين(  واإلقامةالسارية )للخليجيين(  الجواز/الوطنية للسعوديين( والبطاقة( السارية الوطنية الهوية إثبات

التجاري(، أو تعبئة طلب االسترداد وتسليمه عن طريق نظام فالكم للخدمات  السجل من نسخة إلى اإلضافةب املؤسسة/الشركة من معتمد خطاب تقديم

 وذلك في كل يومي ثالثاء )للطلبات املستلمة حتى نهاية عمل يوم اإلثنين( و اإللكترونية، وتتم معالجة طلبات االسترداد مرتين 
ً
خميس )للطلبات املستلمة أسبوعيا

  مساًء(. 4:30حتى نهاية عمل يوم األربعاء( حتى نهاية يوم العمل )الساعة 

ي اليوم الخامس التالي لنقطة التقويم التي ُحدد عندها سعر في حال االسترداد النقدي يتم دفع عوائد االسترداد ملالك الوحدات قبل موعد إقفال العمل ف -

 االسترداد كحدًّ أقص ى.

 

 االسترداد العيني:إجراءات 

للوحدات، يدفع مدير الصندوق ملالكي الوحدات عوائد االسترداد العيني قبل موعد إقفال العمل في اليوم الثالثين التالي لنقطة التقويم االسترداد العيني  حال في -

 .التي ُحدد عندها سعر االسترداد كحد أقص ى
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عندها سعر االسترداد  يدفع مدير الصندوق ملالكي الوحدات عوائد االسترداد العيني قبل موعد إقفال العمل في اليوم الثالثين التالي لنقطة التقويم التي ُحدد -

 الباطن من الحفظ أمين يلتزم الطلب وقبول  املراجعة عملية وبعد العيني االسترداد بطلب الباطن من الحفظ أمين إشعار يتم الفترة هذه خالل. كحد أقص ى

 (.CH-120 جنيف -3 ثييتر دي بوليفارد سويسرا، جنيف،) الباطن من الحفظ ألمين الرئيس ي املقر في املستردة الذهب سلعة كمية بتوفير

 املستحقة له.  سلعة الذهبسيتم إشعار طالب االسترداد باليوم املحدد الذي يستطيع فيه استالم كميات  -

 املطلوبة لالسترداد من قبل طالب االسترداد.  سلعة الذهبيساوي كمية  999,9ذو نقاوة تبلغ  سلعة الذهبيلتزم أمين الحفظ من الباطن بتوفير كمية من  -

 سويسرا، جنيف،من الباطن املتواجد خارج اململكة العربية السعودية و الذي يقع مقره الرئيس ي في  الحفظ أمين من الذهب استالم رداديتعين على طالب االست -

 مدير قبل من املفوض وإقامة سفر تكاليف الصندوق  مدير سيتحمل. وذلك بوجود مفوض من قبل مدير الصندوق  CH-120 جنيف -3 ثييتر دي بوليفارد

 .فقط الصندوق 

 الباطن من الحفظ ألمين كامل بشكل وتدفع الصندوق  مدير قبل من تخصم حيث العيني االسترداد املستثمر طلب عند فقط العيني االسترداد رسوم فرض سيتم -

 :التالي النحو على وذلك

  رسوم التأمين والنقل للذهب املسترد: -1

 (321.5* )إجمالي الكمية املستردة من سلعة الذهب باألونصة /  150رسوم التأمين والنقل لسلعة الذهب بالدوالر األمريكي=  

 حيث أن:

 في إجمالي اد مضرو إجمالي قيمة االسترداد العيني بالدوالر األمريكي= سعر سلعة الذهب بالدوالر األمريكي لألونصة في نقطة التقويم التي تلي يوم االسترد -
ً
با

 الكمية املستردة من سلعة الذهب باألونصة.

 رسوم ومصاريف االسترداد العيني بالدوالر األمريكي. -صافي قيمة االسترداد العيني بالدوالر األمريكي= إجمالي قيمة االسترداد بالدوالر األمريكي  -

لعيني بالدوالر األمريكي/ سعر سلعة الذهب بالدوالر األمريكي لألونصة في نقطة صافي كمية سلعة الذهب املستردة باألونصة= صافي قيمة االسترداد ا -

 التقويم.

 كيلو غرام من سلعة الذهب. 1أونصة وهي تعادل  32.15صافي كمية سلعة الذهب املستردة باألونصة يجب ان اليقل عن  -

 أمريكي. دوالر 150الحد األدنى لرسوم التأمين والنقل في االسترداد العيني هو  -

 تخصم رسوم التأمين والنقل في االسترداد العيني من إجمالي قيمة االسترداد العيني بالدوالر األمريكي. -

 32.15كمية سلعة الذهب باألونصة=كمية سلعة الذهب بالكيلو * -

 1أن السبيكة الواحدة من سلعة الذهب تحتوي  يتم تسليم طالب االسترداد العيني صافي الكمية املستردة من سلعة الذهب في صورة سبائك ذهب، حيث -

 على كيلو غرام من سلعة الذهب.

( تحتوي على كسور )أي التكفي السترداد قيمة 32.15في حال كان صافي الكمية املستردة من سلعة الذهب بالكيلو غرام )كمية سلعة الذهب باألونصة /  -

 لطالب االسترداد العيني بحسب سعر سلعة الذهب بالدوالر األمريكي لألونصة في نقطة  سلعة الذهب/سبيكة ذهب واحدة( فسيتم دفع قيمة الكسور 
ً
نقدا

 لطالب االسترداد العيني كالتالي:
ً
 التقويم. يحسب املبلغ املدفوع نقدا

 صة في نقطة التقويم.* سعر سلعة الذهب بالدوالر األمريكي لألون32.15الكسور في صافي الكمية املستردة من سلعة الذهب بالكيلو غرام * 

 رسوم الحفظ العيني:     -2

ني إلى اليوم % من إجمالي قيمة االسترداد العيني بالدوالر األمريكي تحسب عن كل يوم تقويمي وذلك من يوم التقويم الذي يلي يوم طلب االسترداد العي0.5 -

قة لطالب االسترداد العيني، حيث يتم خصم قيمة رسوم الحفظ العيني من الذي يتم تحديده من قبل مدير الصندوق الستالم كميات سلعة الذهب املستح

 إجمالي قيمة االسترداد العيني بالدوالر األمريكي.

 كالتالي:تحسب رسوم الحفظ العيني للفترة من يوم التقويم الذي يلي يوم طلب االسترداد العيني إلى اليوم الذي يتم تحديده من قبل مدير الصندوق   -

% * )عدد األيام التقويمية من يوم التقويم إلى اليوم الذي يتم تحديده من قبل مدير الصندوق الستالم 0.5ي قيمة االسترداد العيني بالدوالر األمريكي* إجمال-

 (365كميات سلعة الذهب املستحقة لطالب االسترداد العيني/

سلعة الذهب املستحقة له في يوم االسترداد املحدد من قبل مدير الصندوق فسيتحمل أي يوم يتأخر فيه طالب االسترداد العيني عن استالم صافي كمية  -

ر الصندوق بالدفع % من إجمالي قيمة االسترداد العيني بالدوالر األمريكي تحسب عن كل يوم تقويمي وتدفع من قبل طالب االسترداد العيني نقًدا. يلتزم مدي0.5

 ي قبل موعد إقفال العمل في اليوم الثالثين التالي لنقطة التقويم التي ُحدد عندها سعر االسترداد كحد أقص ى. ملالكي الوحدات عوائد االسترداد العين

 تحسب رسوم الحفظ العيني خالل فترة تأخير طالب االسترداد العيني عن استالم كميات سلعة الذهب املستحقة له كالتالي: -
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 (365% * )عدد أيام التأخير التقويمية/0.5ريكي* إجمالي قيمة االسترداد العيني بالدوالر األم

 

 رسوم التعامل:   -3

% من إجمالي قيمة االسترداد العيني بالدوالر األمريكي وذلك حسب ظروف السوق حيث تخصم من إجمالي قيمة االسترداد العيني بالدوالر 0.5قد تصل الى 

 األمريكي.

 

 كيلو غرام من سلعة الذهب. 1أونصة وهي تعادل  32.15صاريف االسترداد العيني هي أقل كمية لالسترداد العيني بعد خصم رسوم وم -

، يوما الثالثاء والخميس عند الساعة  -
ً
، حيث أن سعر سلعة الذهب يعكس سعر أونصة ذهب ذو نقاوة تبلغ  10:00يتم التقويم مرتين أسبوعيا

ً
صباحا

 بالدوالر األمريكي. 999,9

 الحد األدنى لالشتراك في الصندوق:

دوالر . كما يجوز ملالكي الوحدات اســــــــــــترداد كل الوحدات  500لالشــــــــــــتراك اإلضــــــــــــافي هو  دنىوالحد األ  دوالر أمريكي 500 والحد األدنى لالشــــــــــــتراك في الصــــــــــــندوق ه

 العائدة لهم أو جزء
ً
سلعة  من غرام كيلو 1) الذهبسلعة  من أونصة 32.15أمريكي، ولالسترداد العيني  دوالر 500 مبلغ هو النقدي ستردادلال  األدنى الحد منها. ا

 دوالر أمريكي. 500الحد األدنى لرصيـد امللكيـة هو مبلغ  .وذلك بعد خصم رسوم ومصاريف االسترداد العيني (الذهب

 

 أقص ى فترة زمنية بين تسلم طلب االسترداد ودفع عوائده ملالك الوحدات:

موعد إقفال العمل في اليوم الخامس التالي لنقطة التقويم التي ُحدد عندها ســــــــــــــعر  قبل الوحدات ملالك االســــــــــــــترداداالســــــــــــــترداد النقدي يتم دفع عوائد  حال في

 اليوم في العمل إقفال موعد قبل العيني االســــــــــترداد عوائد الوحدات ملالكي الصــــــــــندوق  مدير يدفع للوحدات،االســــــــــترداد العيني  حالفي أقصــــــــــ ى.  االســــــــــترداد كحّد  

 . أقص ى كحد االسترداد سعر عندها ُحدد التي التقويم لنقطة التالي الثالثين

 

 سجل مالكي الوحدات   (أ

 على ملكية الوحدات
ً
 قاطعا

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

 لسجل مالكي الوحدات إلى كل مالك 
ً
 عند الطلب الصندوق ملخصا

ً
للوحدات )على أن يظهر هذا امللخص جميع املعلومات املرتبطة باملالك مقدم الطلب فقط( مجانا

 عن طريق مراسلة مدير الصندوق مباشرة أو عند طريق أحد مكاتب مدير الصندوق.

لودائع البنكية أو صفقات سوف يتم االحتفاظ بحصيلة االشتراكات التي تم استالمها خالل فترة الطرح األولي العام لوحدات الصندوق على شكل نقد أو استثمارها في ا (ب

لتنظيمات من هيئة رقابية مماثلة ملؤسسة النقد ويتمتع بتصنيف ائتماني  أدوات أسواق النقد املتوافقة مع املعايير الشرعية واملبرمة مع طرف خارج اململكة خاضع

 استثماري إلى حين انتهاء فترة الطرح األولي.

  :الحد هذا إلى الوصول  عدم تأثير  ومدى للطرح األدنى الحد  (ج

سوف  خالل مدة الطرح األولي دوالر أمريكي. وفي حال عدم جمع الحد األدنى 3,000,000لبدء عمل الصندوق هو جمعه الصندوق  مدير ينوي  الذي للمبلغالحّد األدنى 

 يقوم مدير الصندوق بإعادة مبالغ االشتراك وأي عوائد ناتجة عن استثمارها الى مالكي الوحدات دون أي حسم.

  :دنى لصافي قيمة أصول الصندوق أكحد دوالر أمريكي(  2,666,667 يعادل ما)أي  سعودي ريال ماليين 10اإلجراءات التصحيحية الالزمة لضمان استيفاء متطلب  (د

والذي تم فيه إعفاء مديري م( 29/11/2018ه )املوافق 21/03/1440بتاريخ  1/6/7733/18الينطبق بناًء على التعميم الصادر من هيئة السوق املالية رقم ص/ -

 الصناديق العامة من الحد األدنى لحجم أصول الصناديق.

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

 تأجيل طلبات االسترداد:

٪ أو أكثر من صافي قيمة 10نسبة جميع طلبات االسترداد ملالكي الوحدات في أي يوم تعامل يجوز تأجيل تنفيذ أي طلب استرداد حتى يوم التعامل التالي إذا بلغ إجمالي  -

 .أصول الصندوق 

عن طريق تسليم طلبات االسترداد النقدي سيتم اتباع إجراءات عادلة ومنصفة عند اختيار طلبات االسترداد املطلوب تأجيلها حيث سيتم تنفيذ الطلبات املؤجلة  -

 حسب األسبقية في تقديم طلب االسترداد.والعيني بالترتيب 
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  االشتراك أو استرداد وحدات الصندوق: يتم تعليق فيهاالتي  تالحاال 

 يجب على مدير الصندوق تعليق االشتراك أو استرداد الوحدات إذا طلبت الهيئة ذلك. -

 .يحقق مصالح مالكي وحدات الصندوق العامإذا رأى بشكل معقول أن التعليق تعليق االشتراك أو االسترداد  دوق صنالملدير  ز و يج -

ق التعامل في السوق الرئيسة التي يتم فيها التعامل في األوراق املالية أو األصول األخرى التي يملكها الصندوق تعليق االشتراك أو االسترداد  الصندوق ملدير  يجوز  -
َّ
، إذا ُعل

  م.مدير الصندوق بشكل معقول أنها جوهرية لصافي قيمة أصول الصندوق العاإما بشكل عام وإما بالنسبة إلى أصول الصندوق التي يرى 

 :اإلجراءات املتبعة في حالة أي تعليق يفرضه مدير الصندوق 

 .التأكد من عدم استمرار أي تعليق إال للمدة الضرورية واملبررة مع مراعاة مصالح مالكي الوحدات -

 .مجلس إدارة الصندوق وأمين الحفظ حول ذلك بصورة منتظمةمراجعة التعليق بصورة منتظمة والتشاور مع  -

 بأي تعليق مع توضيح أسباب التعليق، وإشعار الهيئة ومالكي الوحدات فور انتهاء التعليق بالطريقة  -
ً
نفسها املستخدمة في اإلشعار إشعار الهيئة ومالكي الوحدات فورا

 ير الصندوق واملوقع اإللكتروني للسوق.عن التعليق واإلفصاح عن ذلك في املوقع اإللكتروني ملد

  :خصائص الوحدات .8

 واستثمارات أصول  في متساوية نسبية قيمة ذات مجزأة غير مشاعة حصة وحدة كل وتمثل. والحقوق  واملميزات القيمة نفس ولها النوع نفس من الصندوق  وحدات جميع

 .الصندوق 

  :املحاسبة وتقديم التقارير .9

  املالية التقارير (أ

 على التقارير هذه تحتوي  و. التقرير فترة نهاية من يوما 35 خالل للجمهور  ويتيحها ميالدية سنة نصف كل للصندوق  األولية املالية التقارير الصندوق  مديريعد  

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

  70 خالل للصندوق  املراجع السنوي  التقرير بإعداد الصندوق  مدير يقوم كما
ً
  للصندوق، املالية السنة نهاية من يوما

ً
 هوأداء للصندوق  املالي املركز تفاصيل متضمنا

 .املالية السنة نهاية في كما الحفظ وأمين الصندوق  مدير عن معلومات إلى باالضافة

  :الصندوق  مدير يعدها التي التقارير إتاحة ووسائل أماكن (ب

 وموقع الصندوق  ملدير اإللكتروني املوقع في نشرها يتم سوف كما رسوم، أي دون  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 السوق 

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

 . الوحدات حاملي سجل في املسجلة عناوينهم حسب للمستثمرين بإرسالها الصندوق  مدير يقوم للمستثمرين

 .ذلك بعد ميالدية سنة وكل للصندوق  ولىاأل  املاليةكما يقر مدير الصندوق بتوفر القوائم املالية للسنة  م 31/12/2020 في للصندوق  األولى املالية السنة نهاية تكون  (ج

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

 

 مجلس إدارة الصندوق  .10

  الصندوق  إدارة مجلس أعضاء (أ

 يتكون مجلس إدارة الصندوق من:

 .(رئيس مجلس إدارة الصندوق ( األستاذ / معاذ بن قاسم الخصاونة )1

 .(عضو مجلس إدارة الصندوق ) ( األستاذ/ سليمان أحمد أبو تايه2

 (.)عضو مستقل صالح بن ناصر العميراألستاذ/ ( 3
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  الصندوق  إدارة مجلس أعضاء مؤهالت

 (املجلس رئيس) الخصاونة قاسم بن معاذ/  األستاذ: 

عمل خاللها  لشركة فالكم للخدمات املالية. لديه خبرة أكثر من عشر سنوات في مجال االستشارات املالية واإلستثمار يذالتنفي رئيساألستاذ/ معاذ الخصاونة هو ال

 إلى قطاع التجزئة. قبل أن تولى مهام الرئيس التنفيذ
ً
دارة املصرفية اإل مدير كعمل  يفي عدد من القطاعات من أبرزها: البنوك والصناعة والعقار والصحة إضافة

، كما عمل كمستشار لإلدارة العليا وألعضاء مجلس اإلدارة في العديد من الشركات في اململكة العربية السعودية. انضم رية بشركة فالكم للخدمات املاليةستثمااال 

التعامل مع عدد من الشركات القيادية بعد أن كان يعمل كمستشار لدى ديلويت كندا، حيث أتيحت له فرصة  2008األستاذ/ معاذ لفريق العمل في شركة فالكم سنة 

في كل من العلوم املالية  من خالل تقديم الخدمات االستشارية في إدارة املخاطر وحوكمة الشركات وخدمات االستشارات املالية. كما أنه حاصل على درجة البكالوريوس

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

 ( :مستقل عضو ) تايه أبو  أحمد سليمان /األستاذ 

. لديه خبره أكثر من 2004األمريكية في عام  CPA ، وحاصل على شهادة1998األستاذ سليمان أبو تايه حاصل على بكالوريوس في املحاسبة من الجامعة االردنية في عام 

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

كما عمل كمدير للمجموعة  2012منذ  IFRS ، مستشار لدى الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ملشروع التحول الى معايير املحاسبة الدولية2012للتنمية منذ 

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

 عضو مستقل صالح بن ناصر العمير  /األستاذ(:) 

إدارة  م باالضافة إلى شهادة البكالوريوس في2010عة سوانزي بريطانيا عام  حاصل على شهادة املاجستير  في ادارة التغيير من جام صالح العميراألستاذ 

( من االتحاد األمريكي للتأمين HIAم. كما أن لديه شهادة الزمالة األمريكية بالتأمين الطبي )1981األعمال من جامعة جنوب فلوريدا الواليات املتحدة عام 

( من االتحاد األمريكي للتأمين الصحي و شهادة في التأمين العام من املعهد امللكي MHPالصحية املدارة )الصحي باالضافة إلى شهادة التخصص في الرعاية 

 كما أنه حاليا عضو مجلس إدارة شركة النايفات للتمويل. ،عاما 38صالح خبرات واسعة تزيد عن   /لندن. يمتلك األستاذ ،البريطاني للتأمين

 

  الصندوق  إدارة مجلس ومسؤوليات أدوار (ب

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

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

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

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

ً
 .االستثمار صناديق لالئحة وفقا

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

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

 .تعيينه حالة في املصّفي يرفعها توصية أي إقرار .5

 .  االستثمار صناديق بالئحةومذكرة 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

 .للصندوق  الحفظ وأمين القانوني املحاسب تحديد .8

 .املصلحة وأصحاب الوحدات ملالكي الالزمة واملستندات املعلومات بكل الصندوق  مدير إفصاح من التأكد .9

 . فيه الوحدات ومالكي االستثمار صندوق  وملصلحة بأمانة العمل .10

 .املجلس اتخذها التي والقرارات اتاالجتماع وقائع جميع تبين التي االجتماعات محاضر تدوين .11

 

 الصندوق  إدارة مجلس أعضاء مكافآت تفاصيل (ج

 لكل عضــو مســتقل )إجمالي أتعاب األعضــاء املســتقلين لن تتجاوز  1,600عضــو مســتقل عن كل اجتماع و بحد أقصــ ى  لكل أمريكي دوالر 800
ً
دوالر  3,200دوالر ســنويا

( حيث 
ً
 . السنة نهاية كلتدفع و  يومي بشكلاألتعاب  تستحقأمريكي سنويا
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  املصالح تضارب (د

وجود أي تعارض مصـــــالح في حال التصـــــويت على أي قرار يتخذه مجلس إدارة الصـــــندوق قد يتعين على أي عضـــــو االفصـــــاح ملجلس إدارة الصـــــندوق عن 

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

 

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

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

 .السعودية لألسهم فالكم صندوق  -

 للمرابحة بالريال السعودي.صندوق فالكم  -

 .صندوق فالكم للطروحات األولية -

 صندوق فالكم املتداول لألسهم السعودية. -

 صندوق فالكم املتداول لقطاع البتروكيماويات. -

 .باملرابحة للتمويل فالكم صندوق  -

 

 الرقابة الشرعية  هيئة .11

  :ومؤهالتهم الشرعية الهيئة أعضاء (أ

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

 املنيع سليمان بن هللا عبد/الشيخ معالي: 

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

  ميةبمكة املكرمة. الشيخ املنيع هو نائب رئيس املجلس الشرعي لهيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسال 
ً
، ،سابقا

ً
 هيئاتورئيس وعضو عدة  وعضو باملجلس حاليا

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

 القري  علي بن محمد/الدكتور  فضيلة : 

  وهو أســتاذ االقتصــاد اإلســالمي في جامعة امللك عبدالعزيز بجدةالدكتور محمد القري حاصــل على درجتي املاجســتير والدكتوراة في االقتصــاد من جامعة كاليفورنيا. 
ً
، ســابقا

الدكتور القري عضو في العديد من الهيئات الشرعية للمصرفيات اإلسالمية في  الدولي، الفقه ومجمع ،التابع لرابطة العالم اإلسالمي اإلسالميمجمع الفقه  فيخبير و  عضوو 

 كثير من البنوك حول العالم.

  النفيسة عبدالعزيز  بن عبدالرحمن /الدكتور: 

ـــالمي، االقتصــــاد في ودكتوراة ماجســــتير شــــريعة، بكالوريوس   عشــــر أربعة من أكثر خبرة اإلسـ
ً
ـــالمية، املالية واملعامالت الشــــرعية، الرقابة يمجال في عاما  من عدد في عضــــو اإلسـ

 .السعودية العربية باململكة الشرعية الهيئات

 

 الرقابة الشرعية  هيئةأدوار ومسؤوليات  (ب

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

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

ع أن الضوابط الشرعية الالزمة النتقاء األوراق املالية والشركات أو أي استثمارات أخرى في السوق األولي أو السوق الثانوي التي من املتوقإعطاء املشورة في تحديد  .3

 يستثمر فيها الصندوق.

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

 مطابقة أعمال الصندوق مع الضوابط الشرعية لتضمينها مع التقرير املراجع السنوي للصندوق.إبداء الرأي الشرعي حول مدى  .5
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 يع األوقات.يلتزم مدير الصندوق بالضوابط والتوجيهات التي تصدر من هيئة الرقابة الشرعية ويضمن مراعاة تطبيقها في كافة استثمارات الصندوق في جم

 

 

  الشرعية الهيئة أعضاء مكافآت (ج

 ال يوجد

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

 فيما يلي الضوابط العامة الشرعية املعتمدة من الهيئة الشرعية لفالكم النتقاء سلعة الذهب:

.بيع الذهب بالذهب جائز بشرط تساويهما في الوزن دون اعتبا ر  -
ً
 لجدته وقدمه، وبشرط التقابض املطلوب شرعا

 بيع الذهب بغير الذهب والفضة والنقود جائز بأي سعر دون اشتراط التقابض، مثل أن يباع الذهب بسلعة أو منفعة أو خدمة. -

 إلى املستقبل، كما ال يصح في بيع الذهب -
ً
 على تحقق أمر، وال مضافا

ً
 خيار الشرط. ال يجوز أن يكون عقد بيع الذهب معلقا

وذلك لعدم تحقق  (Futuresأو املستقبلية ) (Forwardال تجوز عقود بيع الذهب التي يتأجل فيها البدالن ومن ذلك ما اصطلح على تسميته بالبيوع اآلجلة) -

.
ً
 التقابض املطلوب شرعا

ق قبض املشـــــــتري  -   يشـــــــترط لبيع ســـــــبائك الذهب بالنقود قبض البدلين في مجلس العقد، ويتحقَّ
ً
ها بنفســـــــه، أو عن طريق وكيله قبضـــــــأ للســـــــبيكة بقبض عينس

، ويتحقق القبض الحكميُّ بتعيين الســــــــبيكة وتمكين املشــــــــتري من التصــــــــرف بها، أو بقبض شــــــــهادة تمثل ملك ســــــــبيكة معينة وممي
ً
 أو حكميا

ً
زة عن غيرها بأرقام حقيقيا

نة ودون قبض حقيقي.للسبيكة، ونحوها من العالمات املمّيزة لها عن غيرها، وعليه فال   يجوز بيع سبيكة غير معيَّ

ك الذهب على الشيوع بحيث يتملك كل شريك حصة شائعة محددة النسبة في كمية كلية معينة تتوافر فيها الشروط املذكورة في البن -
ُّ
 د السابق.يجوز تمل

 كاء، وله أن يبيعها لغيره على حالها دون فرز.إن أمكن دون إضرار بالشر  (segregationملالك الحصة املشاعة أن يطلب فرز حصته ) -

ن إن كانت غير مميزة باألرقام، فإنها بالخلط تأخذ حكم املشاع، وإن كانت مميزة باألرقام، فإنها على  -  ملك مفرز لكل مالك.السبائك املخزونة في مخزن معيَّ

مع الضوابط الشرعية، فإن مدير الصندوق سيقوم بتسييل هذا األصل مع مراعاة عدم تقوم اللجنة باملراجعة الدورية وفي حال عدم توافق أحد أصول الصندوق -

 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

37-06020 

 

 العنوان املسجل وعنوان العمل ملدير الصندوق  (ج

  شركة فالكم للخدمات املالية

 طريق العليا العام  

 11421الرياض  884ص. ب. 

 8004298888هاتف 

 + 966( 11) 4617268فاكس 

 

 تاريخ الترخيص الصادر عن هيئة السوق املالية  (د

 م27/05/2006هـ املوافق 29/04/1427تاريخ الترخيص 
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 رأس املال املدفوع ملدير الصندوق  (ه

 سعوديريال  150,000,000

 

  للسنة املـالية السـابقة بآالف الريال. ملخص املعلومات املالية ملدير الصندوق  (و

 م2018السنـة املـالية املنتهية في ديسمبر  البـند

 34,282 إجمالي الربح التشغـيلي 

 (50,774) إجمالي املصروفات التشـغيلية

 (14,011) الربح غير التشـغيلي

 (1,369) الزكـاة

 (15,380) صـافي الـربح 

 

 أعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق  (ز

 بدر بن فهد العذل )رئيس مجلس اإلدارة(  -

ت إلى  منصبه الحالي كنائب أول للرئيس ونائب املدير التنفيذي بمجموعة شركات فال العربية القابضة املحدودة يتقلد بعض املناصب في شركا إضافة األستاذ/ بدر العذل،

 املجموعة كما يلي:

 مدير عام شركة األنظمة املتطورة املحدودة. −

 مدير عام شركة نوفوفالت العربية السعودية املحدودة. −

 لسعودية املحدودة.مدير فرع شركة فال ا −

 عبداملحسن بن عبدالرحمن السويلم )نائب رئيس مجلس اإلدارة(  -

 .منصب الرئيس التنفيذي والعضو املنتدب لشركة النايفات للتمويلاألستاذ/ عبداملحسن السويلم، يشغل 

 عبداملحسن بن محمد الصالح )عضو مجلس اإلدارة(  -

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

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

 شركة فالكم للخدمات املالية. -عضو مجلس اإلدارة  −

 رئيس مجلس اإلدارة واملالك لشركة مصادر القابضة. −

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

 .املالية للخدمات فالكم لشركة التنفيذي الرئيس هو الخصاونة معاذ /األستاذ

 فهد إبراهيم املفرج )عضو مجلس اإلدارة( -

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

 مجموعة سامبا املالية –عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة املراجعة  -

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

 س اإلدارة(محمد ابراهيم أبو جبل )عضو مجل -

 .القابضةمنصب رئيس الدائرة املالية لشركة فالكم  ، يشغلمحمد أبو جبل/ األستاذ

 

 مار املسؤوليات والواجبات الرئيسية ملدير الصندوق فيما يتعلق بصندوق االستث (ح

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

 حاملي الوحدات في إطار شروط وأحكام الصندوق.

 :يلي ما الصندوق  تجاه الصندوق  مدير مسؤوليات تتضمن -

 .الصندوق  إدارة .1
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 .الصندوق  إلى املقدمة اإلدارية الخدمات فيها بما الصندوق، عمليات .2

 .وحدات الصندوق  طرح .3

( 41)ذات العالقة الواردة ضمن املادة  املعايير( )"سياسات االستثمار وممارساته"( من هذه املذكرة وكذلك ب2الواردة في الفقرة ) املعاييريلتزم مدير الصندوق ب -

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

الشرعية املعتمدة من  املعاييرالشرعية لالستثمار، ويقوم وبشكل دوري بالتأكد من توافق جميع استثمارات الصندوق مع  املعاييربيلتزم مدير الصندوق كذلك  -

 صندوق، وتبليغ مجلس إدارة الصندوق في حينه بأي مخالفات جوهرية.الرقابة الشرعية لل هيئة

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

 

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

 .يوجد ال

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

 .يوجد ال

 األحكام املنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبداله  (ك

، وذلك في حال وقوع ل للهيئة حق عز  
ً
 لتعيين مدير صندوق بديل للصندوق أو اتخاذ أي تدبير آخر تراه مناسبا

ً
أي من  مدير الصندوق واتخاذ أي إجراء تراه مناسبا

 :الحاالت اآلتية

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

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

 .تقديم طلب إلى الهيئة من مدير الصندوق إللغاء ترخيص في ممارسة نشاط اإلدارة -3

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

حفظة االستثمارية الذي يدير أصول صندوق االستثمار أو عجزه أواستقالته مع عدم وجود شخص آخر مسجل لدى مدير الصندوق وفاة مدير امل -5

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

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

 أمين الحفظ .13

 :الحفظ أمين

 اسم أمين الحفظ (أ

 املـالية للخـدمات فـالكم شركة

 رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق املالية  (ب

08100-37 

 العنوان املسجل وعنوان عمل ألمين الحفظ (ج

 السعودية العربية اململكة الرياض،  – الرئيس ي املقر

   العام العليا طريق

 11421 الرياض 884. ب. ص

 8004298888 هاتف

 + 966( 11) 4617268 فاكس

www.Falcom.com.sa  

 تاريخ الترخيص الصادر عن هيئة السوق املالية  (د

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

http://www.falcom.com.sa/
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 مار تثاألدوار األساسية ومسؤوليات أمين الحفظ فيما يتعلق بصندوق االس (ه

 :األدوار األساسية ومسؤوليات أمين الحفظ

 حساب بنكي محلي وإيداع جميع املبالغ النقدية املتحصلة من طرح وحدات الصندوق واإلشتراكات للعمالء.فتح  -

 لالتفاقية املوقعة معه واملهام املوكلة إليه. ألدوارهلضمان أدائه  الباطن مناإلشراف على أمين الحفظ  -
ً
 على أتم وجه وفقا

 

 في (و
ً
 ثالثا

ً
 ما يتعلق بصندوق االستثمار املهام التي كلف بها أمين الحفظ طرفا

 Swiss Financial Market Supervisory Authorityاإلشرافية للسوق املالية السويسرية  الهيئة قبل من مرخص سويسري  بنك) سويسرا سانباولو انتسا بنكتم تكليف 

( األصول  وإدارة الحفظ وخدمات البنكية اإلئتمان وبطاقات اإلقراض خدمات تقديم و املصرفية الخدمات بخدمات للقيام CHE-105.860.022رقم  ترخيصبموجب 

 بالتالي: لقيامكأمين حفظ من الباطن ل

 حفظ أصول الصندوق بشكل منفصل عن أي أوراق مالية أو أصول أخرى عائدة ألمين الحفظ بالباطن أو مدير الصندوق. -

 االحتفاظ بكافة السجالت املتعلقة بحفظ األصول.  -

 اإلجراءات اإلدارية الالزمة فيما يتعلق بحفظ األصول.القيام بكافة  -

 

 مين الحفظ أو استبداله أاألحكام املنظمة لعزل  (ز

 : اآلتية الحاالت من أي وقوع حال في مناسب تراه تدبير أي تخاذا 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

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

 ( 30) خالل له بديل حفظ أمين بتعيين الصندوق 
ً
  اإلفصاح. و سيتم الكتابي اإلشعار الحفظ أمين تسلم من يوما

ً
 السوق  وموقع اإللكتروني الصندوق  مدير موقع في فورا

 .بديل حفظ أمين تعيين عن اإللكتروني

 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: 
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 + 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

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

 .مقابل وبدون 

 

 والعموالت الخاصة  التخفيضات (ب

 اليوجد

 أو الضريبة  الزكاة (ج

 .للصندوق  زكاة مبلغ بدفع الصندوق  مدير يقوم ال -

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

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

 

 وتفاصيل اجتماع مالكي الوحدات  معلومات (د

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

 مجتمعين 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

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

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

 .املقترحة والقرارات ووقته ومكانه

  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 يستوفس  لم إذا .5

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

 
ً
 .اإلجتماع في املمثلة الوحدات نسبة كانت أيا صحيحا

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

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

 

 الصندوق  إنهاء (ه

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

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

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

ً
 .فيه الصندوق  إنهاء املزعم التاريخ من يوما

http://www.pwc.com/me
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 فيتم التصفية من املتبقيةأصول الصندوق  وأما بالخصوم املتعلقة وااللتزامات الديون  تسديد ويتم تصفيتها تتم الصندوق  أصول  فإن الصندوق، إنهاء حال في -

 فإنه الصندوق، تصفية بدء حال 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

 

 الشكوى  إجراءات (و

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

 :التالي العنوان إلى إرسالها الصندوق،

 املالية للخدمات فالكم شركة

 املخاطر وإدارة لتزامواال 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  

 

 :من خاللحماية املستثمر  لدى هيئة السوق املالية  مكتبيم شكوى رسمية إلى تقدللمشترك  يحق ،يوم عمل  20حال تعذر الوصول إلى تسوية خالل  في

 .الذكيةأو من خالل تطبيق الهيئة للهواتف    www.cma.org.sa :موقع الهيئة اإللكترونيإلى  إرسالها .1

 (11642( الرياض )87171ص.ب )  إرسالها على العنوان البريدي للهيئة: .2

 .طريق امللك فهد( -)الرياض في مقر هيئة السوق املاليةحماية املستثمر  تقديمها إلى مكتب .3

  (00966114906470إلى الفاكس رقم ) إرسالها .4

 اخطرت إذا إال الهيئة، لدى الشكوى  إيداع تاريخ من تقويمي يوم  90  مدة مض ي بعد املالية األوراق منازعات في الفصل لجنة لدى الشكوى  إيداع للمشترك يحق كما

 .املدة انقضاء قبل اللجنة لدى إيداعها بجواز الشكوى  مقدم الهيئة

 

 القضائية املختصة بالنظر في أي نزاع  الجهة (ز

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

 :الصندوق  في الوحدات ملالكي املتوفرة الوثائق (ح

يمنح مدير الصندوق حاملي الوحدات الحق في االطالع على شروط وأحكام الصندوق، وملخص املعلومات الرئيسية، وكل عقد مذكور في مذكرة 

 املالية ملدير الصندوق. املعلومات، والقوائم

 :الصندوق  أصول  ملكية (ط

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

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

 لوحدات الصندوق، وذلك في حدود الصندوق أو مدير الصندوق م
ً
ن الباطن أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم املشورة أو املوزع مالكا

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

 :أخرى  معلومات (ي

 تم ما على خالفا الصندوق  في االستثمار قرار تخاذا من املهنيون  مستشاروهم أو تمليناملح أو الحاليين الوحدات مالكي تمكن قد معروفة أخرى  معلومات أي يوجد ال

 . املعلومات ومذكرة واألحكام الشروط في ذكره

 :املالية السوق  هيئة من إعفاءات (ك

https://cma.org.sa/
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 ان الصندوق  مدير على يجب"  على تنص والتي االستثمار صناديق الئحة من نيالست املادة من ه الفقرة بخصوص املالية السوق  هيئة من إعفاء على الصندوق  حصل

فيما يخص وذلك   "أقص ى كحد االسترداد سعر عندها حدد التي التقويم لنقطة التالي الخامس اليوم في العمل إقفال موعد قبل االستراد عوائد الوحدات ملالك يدفع

لثالثين التالي لنقطة التقويم عوائد االسترداد العيني فقط على أن يدفع مدير الصندوق ملالكي الوحدات عوائد االسترداد العيني فقط قبل موعد إقفال العمل في اليوم ا

 التي ُحدد عندها سعر االسترداد كحد أقص ى

 

 وق فيما يتعلق بحقوق التصويت مدير الصند سياسة (ل

طر سوف يتم اتباع هذا النظام بناًء على النظام املتبع لدى فالكم لحقوق التصويت فإنه بالتعاون بين مجلس إدارة الصندوق و مجموعة املطابقة وااللتزام وإدارة املخا

مدير الصندوق سوف يتخذ  مدير الصندوق. ن طريق زيارة موقععله في حال التصويت وسيتم تزويد مالكي الوحدات بالنظام املتبع عند طلبهم كما يمكن الوصول 

 مجموعة املطابقة وااللتزام وإدارة املخاطر يمايحقق مصالح مالكي الوحدات.مع قرارات ممارسة التصويت بناًء على تقديره الخاص بالتشاور 

 إضافية النواع معينة من الصناديق  معلومات .18

 ينطبق. ال
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 الرئيسية املعلومات ملخص
 

 

 اسم الصندوق 

  للذهب فالكم صندوق 

 ()صندوق استثماري عام مفتوح

 

 

 مدير الصندوق 

   شركة فالكم للخدمات املالية

 

 
 :ملخص املعلومات الرئيسيةتاريخ اصدار 

 م04/02/2020

 ه10/6/1441

 آخر تحديث تم بتاريخ:

 م12/04/2020

 
 
 

 املستثمرين وعلى للذهب 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
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  الرئيسية املعلومات .1

  االستثمار لصندوق  االستثمارية األهداف (أ

 املدى على رأسمالية مكاسب و نمو لتحقيق يسعى حيث سلعة الذهب، في نشط غير بشكل ويستثمر الشرعية املعايير مع متوافق مفتوح عام استثماري  صندوق  هو

 أي الوحدات مالكي على التوزع. واملصاريف الرسوم قبل( أمريكي بالدوالر للذهب الفورية العقود) XAU/USD سلعة الذهب عملة مؤشر أداء محاكاة خالل من الطويل

بحد ية السعودية. قد يستثمر الصندوق جميع استثمارات الصندوق هي خارج اململكة العرب .الصندوق  نفس في املحققة األرباح كافة استثمار إعادة يتم وإنما أرباح

 و امل( الشرعية املعاييرسلعة الذهب )املتوافقة مع  صناديق في الصندوق  أصول  إجمالي من% 10 أقص ى
ً
 عاما

ً
رخصـة من جهة رقابية لها معايير ومتطلبات املطروحة طرحـا

% من إجمالي أصول الصندوق كحد أعلى، كما قد يستثمر 10. لتوفير السيولة يحتفظ الصندوق بسيولة نقدية قد تصل إلى تنظيمية مماثلة لهيئة السوق املالية

 و املالشرعية(  املعاييرصناديق أدوات أسواق النقد )املتوافقة مع الصندوق في 
ً
 عاما

ً
هيئة رخصـة من جهة رقابية لها معايير ومتطلبات تنظيمية مماثلة لاملطروحة طرحـا

  .أعلى كحد الصندوق  أصول  إجمالي من% 10 تصل إلى نسبة قدوذلك بالسوق املالية 

  وممارساته االستثمار  سياسات (ب

 .والعاملية اإلقليمية سلعة الذهب وأسواق املالية األسواق في الشرعية املعاييرمتوافقة مع  ستكون  الصندوق  استثمارات جميع

مـــن إجـــمـــــــالـــي أصـــــــــــــــــول  األدنـــى الـــحـــــــد األصول  فئات

 الصندوق 

 من إجمالي أصول الصندوق  األعلى الحد

 XAU/USD 90% 100% سلعة الذهبعملة 

 املعــــايير)املتوافقــــة مع صــــــــــــــنــــاديق أدوات أســــــــــــــواق النقــــد 

 ومرخصــــــــــــــــــــــــــة من جهة 
ً
 عاما

ً
الشــــــرعية( املطروحة طرحــــــــــــــــــــا

رقـــــابيـــــة لهـــــا معـــــايير ومتطلبـــــات تنظيميـــــة ممـــــاثلـــــة لهيئـــــة 

 السوق املالية

0% 10% 

الشـــــرعية(   املعايير)املتوافقة مع  ســـــلعة الذهبصـــــناديق 

ــــــــــــــــــــــة من جهة رقابية لها   ومرخصـــــــــ
ً
 عاما

ً
ــــــــــــــــــــــا املطروحة طرحـ

 معايير ومتطلبات تنظيمية مماثلة لهيئة السوق املالية

0% 10% 

 %10 %0 نقد

 

 :وممارساته االستثمار  سياسة

من إجمالي أصول الصندوق. كما يستثمر  100% من إجمالي أصول الصندوق وبحد أعلى %90يستثمر الصندوق بشكل رئيس ي في عملة سلعة الذهب بحد أدنى  -

 ومرخصـة من جهة رقابية لها معايير ومت
ً
 عاما

ً
طلبات تنظيمية الصندوق في صناديق أدوات أسواق النقد )املتوافقة مع الضوابط الشرعية( املطروحة طرحـا

من إجمالي أصول الصندوق، ويستثمر الصندوق في صناديق سلعة الذهب )املتوافقة مع الضوابط الشرعية( % 10مماثلة لهيئة السوق املالية بحد أعلى 

 واملرخصـة من جهة رقابية لها معايير ومتطلبات تنظيمية مماثلة لهيئة السوق املالية بحد أقص ى 
ً
 عاما

ً
%من إجمالي أصول الصندوق. يحتفظ 10املطروحة طرحـا

 % من إجمالي أصول الصندوق كحد أعلى. جميع استثمارات الصندوق ستكون خارج اململكة العربية السعودية.10قد تصل إلى الصندوق بسيولة نقدية 

لتحقيق أهداف الصندوق، ويستثمر بشكل مباشر في سلعة الذهب وال يتم استخدام  الذهب سلعةفي  استثماره عند ةغير نشطال اإلدارةيدار الصندوق بأسلوب  -

 أي مشتقات مالية. 

الذهب أو  سلعة سعرالذهب. في حال ارتفاع  سلعة سعرعلى توقعات  ال يقدم الصندوق أي تنويع في األصول وال يغير نسب استثماره في سلعة الذهب بناءً  -

سلعة الذهب. عملة التداول في سوق سلعة الذهب هي الدوالر األمريكي بينما وحدة التداول لسلعة  سعرالرتفاع أو النزول في انخفاضها فسيحاكي الصندوق هذا ا

 بالدوالر األمريكي. 999,9نقاوة تبلغ  ذو، أي تغير في سعر سلعة الذهب هو يعكس التغير في قيمة أونصة ذهب 999,9 تبلغ نقاوة ذوالذهب هي أونصة ذهب 

 االنحراف أنه على اإلنحراف هامش ُيقاس%. 1وهو  األقص ى الحد عن اإلنحراف هامش تجاوز  عدم على الحفاظ طريق عن املؤشر أداء محاكاة إلى الصندوق  يسعى -

مؤشر يتم  وهو" XAU / USDالصندوق هو عملة سلعة الذهب " مؤشر. للمؤشر األسبوعي بالعائد مقارنة للصندوق  األسبوعي العائد بين للفرق  املعياري 

  999,9 تبلغ نقاوة ذو الذهب سلعة من أونصة لكلبلومبيرغ وهو يعكس سعر سلعة الذهب الفوري بالدوالر األمريكي  منصةاستخراجه من 
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  .سنوي  أساس على املؤشر مع 0.85 قدره االرتباط ملعامل أدنى حد تحقيق إلى الصندوق  يسعى -

 .االسترداد بطلبات لاللتزام وذلك الصندوق  أصول  إجمالي من% 10 إلى تصل قد نقدية سيولة بنسبة الصندوق  مدير يحتفظ -

 ذوالذهب  سلعةيعكس السعر قيمة األونصة من  حيث XAU/USDاملؤشر االسترشادي للصندوق هو سعر عملة سلعة الذهب   :الذهب سلعة إختيار آلية -

 ألن الصندوق يسعى  999,9 نقاوة
ً
فإن الصندوق يستثمر  واملصاريف الرسوم قبل XAU/USD الذهب سلعة عملة مؤشر أداء ملحاكاةبالدوالر األمريكي. نظرا

 (.سويسرا سانباولو انتسا)بنك  املحدد الذهب مزودوذلك عن طريق  999,9نقاوة  ذوفقط في سلعة الذهب 

 ومرخصـة من جهة رقابية لها معايير ومتطلبات تنظيمية  الشرعية املعايير مع تتوافق التي الذهب سلعة صناديقالصندوق في  يستثمر -
ً
 عاما

ً
املطروحة طرحـا

 مماثلة لهيئة السوق املالية. 

 املعايير مع ومتوافق الصندوق  أصول  لصافي بالنسبة منخفضة مصاريفه فيه تكون  التي الصندوق  تفضيل سيتم :بها املستثمر الذهب سلعة صناديق إختيار آلية -

  به املستثمر الصندوق  يستثمرفقط و أن ال  XAU/USD الذهب سلعة عملة في االستثمار عند نشط غير أسلوب ويتبع اململكة خارج استثماراته وتكون  الشرعية

لها معايير ومتطلبات تنظيمية مماثلة لتلك التي  رقابية هيئة من مرخص صندوق  مدير قبل من ويدار بالذهب تتداول  التي الشركات أو الذهب تعدين شركات في

 الداخلي والتقييم التصنيف حسب وذلك منخفضة ومخاطر سليم مالي ومركز جيدة بسمعة يتمتع وتطبقها هيئة السوق املالية في اململكة العربية السعودية 

 .الصندوق  ملدير

ضيل الصندوق التي تكون فيه مصاريفه منخفضة بالنسبة لصافي أصول الصندوق ومتوافق مع : سيتم تفبها املستثمر النقد أسواق أدوات صناديق إختيار آلية -

لها معايير ومتطلبات تنظيمية مماثلة لتلك التي تطبقها هيئة  هيئة من مرخص صندوق  مدير قبل من ويدار اململكة خارج استثماراته وتكون املعايير الشرعية 

 .الصندوق  ملدير الداخلي والتقييم التصنيف حسب وذلك منخفضة ومخاطر سليم مالي ومركز جيدة بسمعة يتمتع والسوق املالية في اململكة العربية السعودية 

من استثمارات الصندوق في سلعة الذهب أو صناديق سلعة الذهب أو صناديق أدوات أسواق  وأي ربح املشتركين على أرباح أي بتوزيع الصندوق  مدير يقوم لن -

 النقد فسيتم إعادة استثمارها في الصندوق.       

 .السعودية العربية اململكة خارج ستكون  الصندوق  استثمارات جميع -

 

 :املخاطر املرتبطة باالستثمارات في صندوق االستثمار (ج

 :االستثمار قيمة نقص مخاطر  -

 عليه ســـينخفض ، الســـابقة األســـعاره ســـلعة الذهبســـتعادة ابشـــكل جوهري وعدم  الذهب عر ســـلعةســـفي حال انخفاض 
ً
نخفاض ال  صـــافي قيمة أصـــول الصـــندوق تبعا

 . سعر سلعة الذهب

 : سلعة الذهبالطلب على  مخاطر  -

 اآلجل البيع: منها عوامل بعدة سلعة الذهب على والطلب العرض يتأثر .ركود بفترات يمر و عليه الطلب فيها يزداد بفترات يمر  أخر سلع سوق  كأي سلعة الذهب سوق 

 الظروف وكافة ،واألجور  الطاقة تكلفة ذلك في بما سلعة الذهب مناجم إنتاج عوامل للذهب، املركزية البنوك وبيع شراء ،سلعة الذهب ومنتجي املناجم قبل من للذهب

سلعة ، سيؤدي ذلك إلى انخفاض سعر سلعة الذهب. عند انخفاض الطلب على أو ارتفاع العرض من للذهب املنتجة الرئيسية الدول  في والسياسية االقتصادية

 وبالتالي انخفاض قيمة أصول الصندوق. الذهب

 :العملة خاطر م -

املســــتثمر  باالشــــتراك بعملة غير عملة الصــــندوق فســــيتم تحويلها إلى  قيام. عند األمريكي بالدوالر هي الصــــندوق  اســــتثمارات وجميعالصــــندوق هي الدوالر األمريكي  عملة 

 على قيمة استثمارات الصندوق وسعر  XAU/USD. يتأثر سعر سلعة عملة الذهب يكيعملة الدوالر األمر 
ً
بالتغيرات التي تحدث في أسعار صرف العمالت مما يؤثر سلبا

ــــــية ـــــاســـ ـــــرف الدوالر األمريكي مقابل عملته األســــ ـــــعر صــــ ــــــية له، فإن التقلبات في ســــ ـــــاســـ ـــــــترك الذي اليعد الدوالر األمريكي العملة األســــ  على قيمة  الوحدة. للمشــ
ً
تؤثر ســـــــــلبيا

 ق بعملته األساسية.استثماراته في الصندو 
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 :الشرعية املخاطر  -

التقليدية وفي حال  ســــتثمارالشــــرعية مقارنة بصــــناديق اال  املعاييروالصــــناديق االســــتثمارية املتوافقة مع  ســــلعة الذهبتتمثل هذه املخاطر في أن الصــــندوق يســــتثمر في  

ترتب عليه خســائر في ي مما منها باالســترداد هامن يتخلصالشــرعية، فإن الصــندوق  املعاييرالتي يســتثمر فيها الصــندوق غير متوافقة مع بعض  الصــناديقأصــبحت إحدى 

 بسعر منخفض عن السعر الذي تم االشتراك به. هاحالة بيع

 : نظامية مخاطر  -

أو دول  ســلعة الذهبدور أنظمة وتشــريعات أو قوانين جديدة أو إحداث تغييرات في التشــريعات أو القوانين الحالية في دول مزودي نتيجة لصــاملخاطر النظامية تترتب 

 التي يستثمر فيها الصندوق مما يؤثر سلًبا على استثمارات الصندوق. الصناديق

    :السيولة مخاطر  -

بالنســــبة لألســــواق ذات التقلبات  بموجبها بيع األصــــل وتحويله إلى نقد دون خســــائر في قيمته الســــوقية العادلة.تشــــير الســــيولة إلى الســــرعة والســــهولة التي يمكن أن يتم 

 االســـتثمارات أو ســـلعة الذهببيع  فيفترات عدم االســـتقرار الســـياســـ ي أو التغيرات املفاجئة في أســـعار ومعدالت الفائدة، يؤدي ذلك إلى صـــعوبة  العالية مثل التقلبات في

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

 :اإلستـرداد على القدرة عدم  مخاطر  -

 لم إذا أو الصــــــــــندوق  أصــــــــــول  قيمة صــــــــــافي من أكثر أو%  10 الطلبات تلك قيمة إجمالي بلغ إذا االســــــــــترداد طلبات جميع تلبية من الصــــــــــندوق  مدير يتمكن ال يحتمل أن

 على ويؤثر  ،االســـــتثمارات لتلك املخصـــــصـــــة األســـــواق في التداول  انعدام أو ضـــــعف نتيجة اســـــتثماراته بعض تســـــييل من يتمكن
ً
التأخر في تلبية طلبات االســـــترداد ســـــلبا

 .واستمراريته الصندوق حجم 

 :السوق  مخاطر  -

أو القيمة السـوقية السـتثمارات الصـندوق  سـلعة الذهب أسـعار. حيث ترتفع وتنخفض سـلعة الذهبمخاطر السـوق هي مخاطر االسـتثمار في األسـواق املالية وأسـواق 

من قبل الصــــناديق األخرى أو ظروف الســــوق العامة أو أســــعار الفائدة، أو معدالت  بهااملســــتثمر  األســــواق في أو ســــلعة الذهب أســــواقبســــبب التطورات التي  تحدث في 

 بسبب التغير في الظروف االق
ً
 سلعة الذهبتصادية واملالية العامة. عند حدوث ظروف اقتصادية تؤدي إلى انخفاض أسعار الصرف،  كما أن قيمة السوق تتغير أيضا

 على قيمة أصول الصندوق.
ً
 فإن ذلك سيؤثر سلبا

 :النظير الطرف مخـاطر  -

  الصندوق  مدير مع التعاقدية بالتزاماتها الوفاء في معها املتعاقد املالية املؤسسات من أي التزام عدم باحتمال تتعلق التي املخاطر تلك هي
ً
 ، عليها املتفق للشروط وفقا

يتعامل  التي الجهات قبل من إخفاق أي نإ. سلعة الذهبعمليات صناديق أدوات أسواق النقد أو شراء و بيع  في االستثمار خالل الصندوق  على املخاطر هذه وتنطبق

  الصندوق يؤثر معها
ً
 استثمارات وأداء الصندوق. على سلبا

 :سلعة الذهبجودة  مخاطر  -

ســـيتم االعتماد على مزود ف )نســـبة الشـــوائب( النقاوة حيث من تتباين ســـلعة الذهب ســـبائك أن حيث، و ســـلعة الذهبالصـــندوق ليس متخصـــص في التعامل ب مديرإن 

)بناًء على مواصـــــفات ســـــلعة الذهب املحددة من املؤشـــــر االســـــترشـــــادي الذي يتبعه  ذهبال من ســـــلعة )بنك انتســـــا ســـــانباولو ســـــويســـــرا( في توفير ســـــبائك ســـــلعة الذهب

 ،  999,9ذو نقاوة  الصــندوق(
ً
كمية ســلعة الذهب  صــافي تســاوي  التي 999,9ذو نقاوة  ســلعة الذهب كمية تســليم فيأو إخفاقه  ســلعة الذهب مزود التزام عدمبأن  علما

 .الوحدات مالكي قبل من مطالبات عنه سينتج واملستحقة لطالبي االسترداد العيني  املستردة

 :التخزينو  الحفظ مخاطر  -

ألحداث طبيعية )مثل الزلزال(  نتيجة تتضرر  ربماالباطن نيابة عن الصندوق  منالتي يحتفظ بها أمين الحفظ  سلعة الذهبسبـائك  أن بسبب تنتج التي املخاطر تلك هي

 .وحداتهالصندوق و قيمة  استثماراتيكون له تأثير سلبي على سألعمال بشرية )مثل هجوم إرهابي أو سرقة(.  أي من هذه األحداث  نتيجةأو 

 :الطبيعية الكوارث مخاطر -

  يؤثر امم عليها السيطرة يمكن ال و للممتلكات دمار تسبب الطبيعية الظواهر من وغيرها والفيضانات األعاصير و الزالزل  و البراكين إن
ً
 االقتصادية القطاعات على سلبا

 .الصندوق  أداء علىو  سلعة الذهب سوق  وعلى

 :سلعة الذهبمزود  مخاطر  -

 بينهما، عليها املتفق للشروط وفقا الصندوق  مدير مع التعاقدية بالتزاماته الوفاء في معه املتعاقد سلعة الذهب مزود التزام عدم باحتمال تتعلق التي املخاطر تلك هي

 يترتب على عدم التزامه تأثير سلبي على استثمارات الصندوق. حيث
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 :زكوية و  ضريبية مخاطر  -

واللوائح  تغيير القواعد مخاطر إلى باإلضافة ،الزكاة أوبالدفع أو املحاسبة عن مبلغ غير صحيح من الضريبة  الصندوق الزكاة في احتمال قيام و رائب ضتتمثل مخاطر ال

 بشكل أعلى من املتوقع.أو الزكاة ضرائب ال قيمة ارتفاعؤدي إلى خسائر على الصندوق بسبب يمما  الضرائب أو الزكاة املتعلقة بحساب

 :العينـي اإلسترداد مخـاطر  -

 تسليم على القدرة عدموفي حالة . سلعة الذهب سبائك توفير في)بنك انتسا سانباولو سويسرا( عند طلبيـات اإلسترداد العيني  سلعة الذهباالعتماد على مزود  سيتم

 .استمراريته وعلى الصندوق  سمعة على سلبي بشكل يؤثر مما سلعة الذهب مزود إخفاق أو وفاء عدم أو سلعة الذهب سوق  لظروف نتيجة سلعة الذهب سبائك

 :األخرى  االستثمارية الصناديق في االستثمار  مخاطر 

 فإن جميع املخاطر املذكورة سابق أخرى، استثمارية صناديق في الصندوق  استثمار حالة في
ً
  ا

ً
 على تلك الصناديق. تنطبق أيضا

 

  األداء البيانات السابقة املتعلقة بأداء صندوق االستثمار (د

 .ينطبق ال

 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب .2

.  يحصل مدير الصندوق على  الصندوق  أصول % من صافي قيمة 0.5إدارة الصندوق :  رسوم -
ً
 ربع بشكل وتخصم تقويم يوم كل في تحسب حيث الصندوق إدارة  أتعابسنويا

 . لن يتم خصم أي رسوم باستثناء الرسوم الفعليةسنوي 

% من إجمالي قيمة األصول تحت الحفظ. حيث يصبح 0.10تبلغ أتعاب أمين الحفظ من الباطن : ال يقوم أمين الحفظ بتحميل الصندوق أي رسـوم بينما الحفظ أمين رسوم -

 ألمين الحفظ من الباطن0.10إجمالي أتعاب أمين الحفظ 
ً
 .% من إجمالي قيمة أصول الصندوق تحت الحفظ وتدفع ربعيا

 .سنوي  نصف بشكلتدفع و  يومي بشكلاألتعاب  تستحقالسنة، حيث  في أمريـكي دوالر 8,000: الخارجي املدقق رسوم -

 لكل عضو مستقل )إجمالي أتعاب األعضاء املستقلين  1,600عضو مستقل عن كل اجتماع و بحد أقص ى  لكل أمريكي دوالر 800أعضاء مجلس اإلدارة:  أتعاب -
ً
دوالر سنويا

( حيث  3,200لن تتجاوز 
ً
 . السنة نهاية كلتدفع و  يومي بشكلاألتعاب  تستحقدوالر أمريكي سنويا

 وتخصم بشكل يومي.لن يتم خصم أي رسوم باستثناء الرسوم الفعلية 7,500دوالر أمريكي ) 2,000 : الرقابية الرسوم -
ً
 .ريال سعودي( تدفع لهيئة السوق املالية سنويا

 .اليوجد: االشتراك رسوم -

ب يتحملها الصندوق، كما يتحمل الصندوق تكاليف الوساطة عند االستثمار في مصاريف التعامل )الوساطة(: يتم تسجيلها بالتكلفة و أي تكاليف تتعلق بتداول الذه -

 .صناديق أدوات أسواق النقد و صناديق سلعة الذهب

 : يتحمل الصندوق مصاريف التمويل الفعلية واملباشرة حسب السعر السائد في السوق  التمويل مصاريف -

  لتداول  وتدفع يومي بشكل تستحق( سعودي ريال 5,000) دوالر1,333.33: تداول  موقع في النشر رسوم -
ً
 .سنويا

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

 خالف على النص يتم مالم املضافة القيمة ضريبة تشمل ال للصندوق  األخرى  واملستندات واألحكام الشروط هذه في املذكورة واملصاريف الرسوم جميع. والتكاليف واألتعاب

 .ذلك



51 
 

 

اإللكتروني للشركة  املوقع بزيارة التفضليرجى  األخرى، ومستنداته للذهب فالكم صندوق  حول تقارير  و إضافية معلومات على لالطالع .3

www.Falcom.com.sa ، سعر نشر يتم . 8004298888: العمالء خدمة بهاتف االتصال خالل من أو, املالية للخدمات فالكم شركة فروع من فرعأو عبر أقرب 

  مرتين الوحدة
ً
 السعودية، العربية اململكة بتوقيت مساءً  3 الساعة قبل( الثالثاء تعامل ليوم) األربعاء يوم و( الخميس تعامل ليوم) األحد يوم في وذلك أسبوعيا

  للمستثمرين متاحة ستكون  و
ً
 www.tadawul.com.sa" تداول " السعودية املالية السوق  موقعو  www.falcom.com.sa .الصندوق  مدير موقع عبر مجانا

 

 عنوان مدير الصندوق و  اسم .4

  املالية للخدمات فالكم شركة

   العام العليا طريق

 11421 الرياض 884. ب. ص

 8004298888 هاتف

  + 966( 11) 4617268 فاكس

 عنوان أمين الحفظو  اسم .5

 املـالية للخـدمات فــالكم شركة:  الحفظ  أمين (أ
 السعودية العربية اململكة الرياض،  – الرئيس ي املقر

   العام العليا طريق

 11421 الرياض 884. ب. ص

 8004298888 هاتف

 + 966( 11) 4617268 فاكس

www.Falcom.com.sa  

 

 سويسرا سانباولو انتسا بنك: الباطن منالحفظ  أمين (ب

 سويسرا، جنيف،  – الرئيس ي املقر

 CH-1204 جنيف -3 ثييتر دي بوليفارد

 0041223474231    فاكس

 0041225963700   تلفون         

http://www.intesasanpaolopbmorval.ch 

 املوزععنوان و  اسم .6

 ق.ينطب ال

 

 

 

 

http://www.falcom.com.sa/
http://www.tadawul.com.sa/
http://www.falcom.com.sa/
http://www.intesasanpaolopbmorval.ch/en/index.html

