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 املصطahاتقائمة 

 وأي mعديالت أخرى تتم عليه من وقت آلخر. ـ )2/6/1424( وتار&خ  30)نظام السوق املالية الصادر باملرسوم املل+ي رقم (م/ النظام

�يئة السوق املالية 
m يئة السوقاملالية باململكة العرeية السعودية شاملة حيثما £سمح النص، أي |_نة، أو |_نة فرعية، أو موظف، أو وكيل يمكن أن يتم ع�� 

 تفو&ضه ألداء أي وظيفة من وظائف الjيئة.

 "VATنظام ضر?بة القيمة املضافة "

ـ والذي تم إصداره مع الالئحة 2/11/1438)( بتار&خ 113الصادر بموجب املرسوم املل+ي رقم (م /  )”VAT“£ع�� نظام ضر&بة القيمة املضافة(

 من GAZTالتنفيذية للjيئة العامة للزyاة والدخل ("
ً
 م ("تار&خ السر&ان")،  و�f ضر&بة غ!� مباشرة2018يناير  1")، تم البدء بتطبيقه اعتبارا

فرض عXY جميع السلع وا|4دمات ال��
ُ
 يتم شراؤا وeيعjا من قبل امل�شآت. ت

 مؤسسات السوق املالية الئحة 

ـ  21/5/1426بتار&خ  2005 – 83 –1 رقم روق املالية السعودية بموجب القرايئة السمجلس أي الالئحة ال�� تحمل االسم نفسه الصادرة عن 

ه واملعدلة بقرار مجلس يئة السوق 2/6/1424وتار&خ  30م/الية الصادر باملرسوم املل+ي رقبناًء عXY نظام السوق املم) 28/6/2005(املوافق 

 .م12/8/2020ه املوافق 22/12/1441وتار&خ  2020-75-2املالية رقم 

 الالئحة  /الئحة صناديق االس$ثمار

ملوافق اـ 03/12/1427بتار&خ  2006 – 219 – 1يئة السوق املالية بموجب القرار رقم  مجلسأي الالئحة ال�� تحمل االسم نفسه الصادرة عن 

 رقم املالية السوق  يئة مجلس بقرار املعدلةه 2/6/1424 بتار&خ 30/م رقم املل+ي باملرسوم دراالص املالية السوق  نظام عXY بناءً  م 24/12/2006

 .م23/5/2016 املوافقه 16/8/1437 وتار&خ 1-61-2016

 .أي �4ص طبي¶f أو اعتباري تقر به أنظمة اململكة العرeية السعودية ال0rص 

 ممارسة أعمال األوراق املالية سوق املالية fg المن ئية �4ص مرخص له  مؤسسات السوق املالية

شركة فالكم ل0hدمات املالية أو مدير 

 ق الصندو 

)، واملُرخصة من يئة 1010226584و�f (شركة مسامة سعودية مقفلة) واملُقيدة بال�_ل التجاري رقم ( mع�� شركة فالكم ل45دمات املالية،

والتعjد بالتغطية واإلدارة والI�ت7ب وتقديم زاولة ¸شاط التعامل بصفة أصيل ووكيل ) مل37-20-060( السوق املالية بموجب الI�خيص الرقم

 املشورة وا|'فظ fg أعمال األوراق املالية.

 الذ�ب سلعة مزود

 Swiss Financial Marketبنك ان<سا سانباولو سو«سرا و بنك سو«سري مرخص من قبل الjيئة اإلشرافية للسوق املالية السو«سر&ة  و

Supervisory Authority  بموجب ترخيص رقمCHE-105.860.022 طاقات راضاإلق خدمات وتقديم املصرفية ا|4دمات بخدمات للقيامeو 

 .األصول  وÌدارة ا|'فظ وخدمات البنكية اإلئتمان

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

 أمBن اa8فظ

m قيدة بال�_ل التجاري رقم ( املالية ل45دمات فالكم شركةع��
ُ
)، واملُرخصة من يئة 1010226584و�f (شركة مسامة سعودية مقفلة) وامل

شاط التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعjد بالتغطية واإلدارة والI�ت7ب وتقديم ¸) ملزاولة 37-06020السوق املالية بموجب الI�خيص الرقم (

 .املشورة وا|'فظ fg أعمال األوراق املالية

 الباطن من اa8فظ أمBن

 Swiss Financial Marketبنك ان<سا سانباولو سو«سرا و بنك سو«سري مرخص من قبل الjيئة اإلشرافية للسوق املالية السو«سر&ة  mع��

Supervisory Authority  بموجب ترخيص رقمCHE-105.860.022 طاقات راضاإلق خدمات وتقديم املصرفية ا|4دمات بخدمات للقيامeو 

 .األصول  وÌدارة ا|'فظ وخدمات البنكية اإلئتمان

 وعملياpÏا.  املالية ل45دمات فالكمmع�� الjيئة الشرعية ال�� mشرف عXY جميع منتجات شركة  ال|يئة الشرعية

 mع�� املعاي!� ال�� تحددا الjيئة الشرعية الس<ثمارات الصندوق. املعايAB الشرعية

 لالئحة صناديق االس<ثمار ملراقبة أعمال مدير الصندوق.للذب فالكمو مجلس إدارة صندوق  مجلس إدارة الصندوق 
ً
 ، و&تم mعي7نه بواسطة مدير الصندوق وفقا

 عضو مجلس إدارة مستقل

 :  ما يأmي -XY سÐيل املثال ال ا|'صرع-عضو مجلس إدارة صندوق مستقل يتمتع باالستقاللية التامة، ومما يناfg االستقاللية 

 لدى مدير الصندوق أو تاkع له، أو أي مدير صندوق من الباطن أو أم!ن حفظ الصندوق، أو لديه عمل جوري أو  )1
ً
أن ي+ون موظفا

 أو أي مدير صندوق من الباطن أو أم!ن حفظ ذلك الصندوق.  ق عالقة mعاقدية مع مدير الصندو 

 أن ي+ون من كبار التنفيذي!ن خالل العام!ن املاضي!ن لدى مدير الصندوق أو أي تاkع له.  )2

أن ت+ون له صلة قرابة من الدرجة األو�X مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو مع أي من كبار التنفيذي!ن لدى مدير الصندوق أو أي تاkع  )3

 له. 

 |'صص سيطرة fg مدير الصندوق أو أيأ )4
ً
 تاkع له خالل العامي!ن املاضي!ن.  ن ي+ون مال+ا
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 لالئحة  مسؤول املطابقة واالل��ام
ً
 .مؤسسات السوق املاليةمسؤول املطابقة وااللÑIام لدى شركة فالكم ل45دمات املالية الذي يتم mعي7نه وفقا

 .املالية ل45دمات فالكم£ع�� صندوق فالكم للذب، وتديره شركة  الصندو ق

 .صندوق اس<ثماري ذو رأس مال متغ!�، تز&د وحداته بإصدار وحدات جديدة صندوق اس$ثماري مفتوح

 مجموع قيمة الوحدات عند بداية yل فI�ة (يوم التعامل). رأس مال الصندوق 

 شروط وأح�ام الصندوق 
 ألح+ام املادةmع�� ذه الشروط واألح+ام املتعلقة بصندوق فالكم للذب ال�� تحتوي البيانات 

ً
من   (32)واألح+ام ا|'اكمة لعمل الصندو ق وفقا

 الئحة صناديق االس<ثمار، و&تم توقيعjا ب!ن مدير الصندوق ومال+ي الوحدات .

 التعو&ض واملصار&ف واألmعاب ال�� يتم دفعjا ملدير الصندوق مقابل إدارة أصول الصندوق. رسوم إدارة الصندوق 

 نموذج طلب االش�Aاك
وذج املستخدم لطلب االشI�اك fg الصندوق وأي مس<ندات مطلوeة حسب لوائح يئة السوق املالية وقواعد م+افحة غسل األموال وتمو&ل النم

 ر kغرض االشI�اك fg وحدات الصندوق شر&طة اعتماد مدير الصندوق. أي معلومات مرفقة يوقعjا املس<ثماإلراب، و 

 الوحدة
 f� الك حصة

ُ
 أصول  fg مشاعة حصة تمثل أpØا عXY وحدة yل وmعامل الوحدة، أجزاء ذلك fg بما وحدات من يت+ون  اس<ثمار صندوق  أي fg امل

 .االس<ثمار صندوق 

 مصط5'ات مI�ادفة، و«ستخدم yل مpqا لإلشارة إ�X ال4Ùص الذي يملك وحدات fg الصندوق بقصد االس<ثمار. مالك الوحدة/ املش�Aك/املس$ثمر/ العميل

 .مجموعة األ�4اص ال�� pÏدف إ�X تحقيق غرض مع!ن و«عI�ف القانون لjا بال4Ùصية القانونية بالقدر الالزم لتحقيق ذلك الغرض عتباري اال  املس$ثمر 

 األصول للوحدة
 مpqا قيمة ا|4صوم واملصار&ف، ثم ُيقسم 

ً
الناتج عXY القيمة النقدية ألي وحدة عXY أساس إجما�f قيمة أصول صندوق االس<ثمار مخصوما

 إجما�f عدد الوحدات القائمة fg تار&خ التقو&م.

 .يقصد به اليوم الذي يتم فيه حساب صاfg قيمة أصول الصندوق لغرض االشI�اك واالسI�داد يوم التقو?م

 يقصد به اليوم الذي يتم فيه تنفيذ اسI�داد وحدات الصندوق أو تنفيذ طلبات االشI�اك. يوم التعامل

 الشرعية. املعاي!�األو راق املالية و/أو األدوات املالية االس<ثمار&ة ال�� £س<ثمر فpsا الصندوق واملتوافقة مع األح+ام و  االس$ثمارات

 التص�يف االئتماdي

 fر مدى�jاالت التص�يف االئتمانية  درجة تظyسداد ديونه حيث يتم التص�يف من قبل و XYض ع�Iد بورز، وفي<ش، نآ مثل ستاندردقدرة املق

أعXY درجات التص�يف االئتما¸ي وmع�� أن ا|_jة املقI�ضة لjا قدرة قو&ة عXY السداد ب7نما   AAAوموديز. بحسب ستاندرد آند بورز تمثل الدرجة 

 fg مرحلة إفالس وال يحتمل أن تقوم بالسداد. املقI�ضةأقل درجات التص�يف االئتما¸ي وmع�� أن ا|_jة  Dتمثل الدرجة 

 لتص�يف االئتماdي االس$ثماري ا
وأعXY بحسب وyالة موديز، حيث يدل حصول  Baa3وأعXY بحسب وyالة ستاندرد آند بورز  ووyالة وموديز والدرجات من  -f�BBB الدرجات من  

 ا|_jة املقI�ضة عXY تص�يف ائتما¸ي اس<ثماري عXY أن مخاطر عدم قدرpÏا عXY سداد القروض املستحقة علpsا منخفضة.

 أوراق مالية
 من اآلmي: األسjم وأدوات الدين ومذكرة حق االكتتاب والشjادات والوحدات  –وفق قائمة املصط5'ات الصادرة من يئة السوق املالية–mع�� 

ً
أيا

.االس<ثمار&ة وعقود ا|4يار والعقود املستقبلية وعقود الفروقات وعقود التأم!ن طو&لة األمد وأي حق أو مص5'ة fg أي مما ور 
ً
 د تحديده سابقا

 وال�� تتوافق kش+ل رئ�àá7 مع نفس اسI�اتيجيات الصندوق. الصناديق االس$ثمار?ة املماثلة
ً
 عاما

ً
 يقصد pÍا صناديق االس<ثمار املرخصة من الjيئة واملطروحة طرحا

 لالئحة صناديق االس<ثمار.و صندوق اس<ثمار يتمثل دفه الرئ�àá7 االس<ثمار fg األوراق املالية  أسواق النقد أدوات صندوق 
ً
 قص!�ة األجل وصفقات سوق النقد وفقا

 التغيABات األساسية

 من ا|'االت اآلتية: 
ً
 mع�� أيا

 التغي!� املjم fg أداف الصندوق أو طبيعته.  

 لتغي!� الذي ي+ون له تأث!� سل�â وجوري عXY مال+ي الوحدات أو عXY حقوقjم فيما يتعلق بالصندوق.  ا 

 التغي!� الذي ي+ون له تأث!� fg وضع ا)4اطر للصندوق.   

 ال¸�'اب الطوfã ملدير الصندوق من منصبه كمدير للصندوق.  ا 

 وتبلغ pÍا مدير الصندوق.  
ً
 أساسيا

ً
 أي حاالت أخرى ترى الjيئة أpØا mغ!�ا

 التغيABات امل|مة

 mع�� أي mغي!� ال £عد من التغي!�ات األساسية والذي من شأنه: 

 يؤدي fg املعتاد إ�X أن £عيد مال+ي الوحدات النظر fg مشاركpåم fg الصندوق.  )1

يؤدي إ�X ز&ادة املدفوعات من أصول الصندوق إ�X مدير الصندوق أو أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الصندوق أو أي تاkع ألي مpqما.  )2

 من املدفوعات mسدد من أصول الصندوق.  )3
ً
 جديدا

ً
 يقدم نوعا
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 جوري أنواع املدفوعات األخرى ال�� mسدد من أصول الصندوق. يز&د kش+ل  )4

 أي حاالت أخرى تقررا الjيئة من ح!ن آلخر وتبلغ pÍا مدير الصندوق.  )5

 وو أي mغي!� ال يقع ضمن التغي!�ات األساسية والتغي!�ات املjمة. التغيABات واجبة اإلشعار

  مؤشر الصندوق قبل الرسوم واملصار&ف.  أداء بمحاyاة الصندوق  مدير فيه يقوم إدارة أسلوب و اإلدارة الغd ABشطة

 .املتحدة األمر&كية للوالياتالعملة الرسمية  األمر&+ي، الدوالرأي  دوالر

 السنة املالية
لية وامل!Ñانية م املا�f السنة امليالدية واملدة الزمنية ال�� يتم fg بدايpåا توثيق و�m_يل جميع العمليات املالية للصندوق وpØ fgايpåا يتم إعداد القوائ

 . 12العمومية، وال�� تت+ون من 
ً
 ميالديا

ً
 شjرا

 الر�ع
األشjر (مارس/ يونيو/ سÐتمè�/ د£سمè�) من yل عام، وسي+ون أول رçع و الذي يقع مدة ثالثة أشjر من yل سنة مالية ت�تfg �æ اليوم األخ!� من 

 فيه تار&خ بدء ¸شاط الصندوق.

 يوم العمل الرس�� الذي ت+ون فيه البنوك مفتوحة للعمل fg اململكة العرeية السعودية. يوم عمل

  اململكة fg عمل يوم يوم
ً
 املالية.يئة السوق  fg الرسمية العمل أليام طبقا

 الظروف االست�نائية
التنظيمية  ا)'لية وا|4ارجية أو القرارات السياسية أو التغي!�ات االقتصادية yاألزماتوالسياسية والتنظيمية  االقتصادية�f العوامل 

 .سل�â عXY اس<ثمارات الصندوق وال<شر«عية ال�� ي�تج عن حدوpéا أثر 

مؤشر /املؤشر االس�Aشادي للصندوق 

 الذ�ب/املؤشرعملة 
 .XAU/USDعملة الذب مقابل الدوالر  سعر، يقصد به نا و االس<ثماري  الصندوق  أداء قياس يمكن خالله من الذي املؤشر و

 .واألخبار باألسعار املستخدم!ن تزود حيث فوري kش+ل املالية البيانات إ�X بالوصول  للمس<ثمر&ن £سمح كمبيوتر نظام وو بلومب!�غ منصة بلومبABغ منصة

 XAU/USDالذ�ب سلعة عملة 
الفوري بالدوالر األمر&+ي ل+ل  سلعة الذبدوالر أمر&+ي) و مؤشر  يتم استخراجه من بلومب!�غ وو  £عكس سعر بال(العقود الفور&ة للذب 

 .سلعة الذب منأونصة 

 من الذب.غرام  31.103وحدة قياس لوزن سلعة الذب حيث mساوي أونصة الذب  أونصة الذ�ب

 نقاوة سلعة الذ�ب
جزء من  999.9£ع�� وجود  999.9 عيار ذب). m1000ع�� ¸سبة الذب النقي fg سÐيكة الذب و&تم التعب!� عن النقاوة yأجزاء من األلف (

 جزء. 1000الذب النقي ل+ل 

 .1و+ k-1عضjم حيث يI�اوح معامل االرتباط ب!ن و مؤشر يق7س قوة العالقة واالرتباط ب!ن متغ!�ين واتجاjما مع  معامل االرتباط

 سوق األوراق املالية
دد من نظام يتم بموجبه ا|_مع ب!ن الباîع!ن واملشI�ين لنوع مع!ن من األوراق أو ألصل ما�f مع!ن، حيث يتمكن بذلك املس<ثمر&ن من بيع وشراء ع

ذا ا)_الاألسjم والسندات داخل السوق إما عن طر&ق السماسرة أو الشرyات  fg العاملة. 
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 عامة معلومات .1

 . شركة فالكم ل45دمات املالية الصندوق  مدير  أ

 ب
دير مل الرئ���� املكتب  عنوان

 الصندوق 

 شركة فالكم ل45دمات املالية

 العليا العام طر&ق

 11421الر&اض  884ص. ب. 

8004298888اتف  

 + 966) 11( 4617268فاكس 

 ج
لك�Aوdي ملدير املوقع اإل عنوان

 الصندوق 
www.falcom.com.sa 

  أمBن اa8فظ د

 أمBن اa8فظ

 وتار&خ 06020-37شركة مسامة سعودية مقفلة مرخصة من قبل يئة السوق املالية بموجب ترخيص رقم . شركة فالكم ل45دمات املالية

م للقيام بخدمات التعامل بصفة أصيل ووكيل و التعjد بالتغطية، وÌدارة الصناديق االس<ثمار&ة 27/05/2006 املوافقـ 29/04/1427

 وا)'افظ ا|4اصة، والI�ت7ب، وتقديم املشورة وا|'فظ fg األوراق املالية.

 ه
 ألمBنلك�Aوdي عنوان املوقع اإل

 اa8فظ

ي أل عنوان املوقع اإل  :ا|'فظ م!نلكI�̧و

www.falcom.com.sa  

 املطبق النظام .2

 املطبقة fg اململكة العرeية السعودية.صندوق فالكم للذب، ومدير الصندوق خاضعان لنظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية واألنظمة واللوائح األخرى ذات العالقة السار&ة و 

 االس$ثمارأ�داف صندوق  .3

 أل�داف صندوق االس$ثمار وصف أ

و صندوق اس<ثماري عام مفتوح متوافق مع املعاي!� الشرعية و«س<ثمر kش+ل غ!� ¸شط fg سلعة الذب، حيث £س¶X لتحقيق نمو وم+اسب 

بالدوالر أمر&+ي) قبل الرسوم العقود الفور&ة للذب   (XAU/USDرأسمالية عXY املدى الطو&ل من خالل محاyاة أداء مؤشر عملة سلعة الذب

دوق واملصار&ف. التوزع عXY مال+ي الوحدات أي أرeاح وÌنما يتم إعادة اس<ثمار yافة األرeاح ا)'ققة fg نفس الصندوق. جميع اس<ثمارات الصن

 �àñية السعودية. قد £س<ثمر الصندوق بحد أقeخارج اململكة العر f�10صناديق س fg أصول الصندوق fب (املتوافقة % من إجما�لعة الذ

 واملرخصـة من جjة رقابية لjا معاي!� ومتطلبات تنظيمية مماثلة لjيئة السوق املالية. لت
ً
 عاما

ً
السيولة  وف!�مع املعاي!� الشرعية) املطروحة طرحـا

 Xسيولة نقدية قد تصل إ�k كما قد £س<ثمر الصندوق 10يحتفظ الصندوق ،XYأصول الصندوق كحد أع fصناديق أدوات % من إجما� fg

 واملرخصـة من جjة رقابية لjا معاي!� ومتطلبات تنظيمية مماثلة 
ً
 عاما

ً
ة لjيئأسواق النقد (املتوافقة مع املعاي!� الشرعية) املطروحة طرحـا

 X10السوق املالية وذلك ب�سبة قد تصل إ�XYأصول الصندوق كحد أع fمن إجما� %. 

 وممارساته االس$ثمار  ساتسيا ب

من إجما�f أصول  100% من إجما�f أصول الصندوق وeحد أعXY %90الصندوق kش+ل رئfg �àá7 عملة سلعة الذب بحد أد¸ى  £س<ثمر

 ومرخصـة من جjة 
ً
 عاما

ً
الصندوق. كما £س<ثمر الصندوق fg صناديق أدوات أسواق النقد (املتوافقة مع الضوابط الشرعية) املطروحة طرحـا

% من إجما�f أصول الصندوق، و«س<ثمر الصندوق fg صناديق 10تنظيمية مماثلة لjيئة السوق املالية بحد أعXY رقابية لjا معاي!� ومتطلبات 

jومتطلبات تنظيمية مماثلة ل �ا معاي!jة رقابية لjواملرخصـة من ج 
ً
 عاما

ً
يئة سلعة الذب (املتوافقة مع الضوابط الشرعية) املطروحة طرحـا

 �àñمن 10السوق املالية بحد أق% Xسيولة نقدية قد تصل إ�k أصول الصندوق. يحتفظ الصندوق fأصول الصندوق 10إجما� fمن إجما� %

 كحد أعXY. جميع اس<ثمارات الصندوق ست+ون خارج اململكة العرeية السعودية.

 سياسة االس$ثمار وممارساته:

-  fg ش+ل مباشرk داف الصندوق، و«س<ثمريدار الصندوق بأسلوب اإلدارة الغ!� ¸شط عند اس<ثماره fg سلعة الذب لتحقيق أ

 سلعة الذب وال يتم استخدام أي مشتقات مالية. 
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الذب. fg حال ارتفاع ال يقدم الصندوق أي تنو«ع fg األصول وال £غ!� ¸سب اس<ثماره fg سلعة الذب بناًء عXY توقعات سعر سلعة  -

سعر سلعة الذب أو انخفاضjا فسيحاyي الصندوق ذا االرتفاع أو الÑôول fg سعر سلعة الذب. عملة التداول fg سوق سلعة 

، أي mغ!� fg سعر سلعة الذب 999,9الذب �f الدوالر األمر&+ي ب7نما وحدة التداول لسلعة الذب �f أونصة ذب ذو نقاوة تبلغ 

 بالدوالر األمر&+ي. 999,9التغ!� fg قيمة أونصة ذب ذو نقاوة تبلغ و £عكس 

%. ُيقاس 1£س¶X الصندوق إ�X محاyاة أداء املؤشر عن طر&ق ا|'فاظ عXY عدم تجاوز امش اإلنحراف عن ا|'د األق�àñ وو  -

عائد األسبوfã للمؤشر. مؤشر امش اإلنحراف عXY أنه االنحراف املعياري للفرق ب!ن العائد األسبوfã للصندوق مقارنة بال

وو مؤشر يتم استخراجه من بلومب!�غ وو £عكس سعر سلعة الذب الفوري "  XAU / USDالصندوق و عملة سلعة الذب "

  999,9بالدوالر األمر&+ي ل+ل أونصة من سلعة الذب ذو نقاوة تبلغ 

 ملؤشر عXY أساس سنوي. مع ا 0.85£س¶X الصندوق إ�X تحقيق حد أد¸ى ملعامل االرتباط قدره  -

-  Xداد.10يحتفظ مدير الصندوق ب�سبة سيولة نقدية قد تصل إ��Iام بطلبات االسÑIأصول الصندوق وذلك لالل fمن إجما� % 

فقط عن طر&ق مزود الذب ا)'دد(بنك ان<سا سانباولو سو«سرا) ، كما  999,9£س<ثمر الصندوق fg سلعة الذب ذو نقاوة  -

 ومرخصـة من جjة رقابية لjا معاي!� £س<ثمر fg صناديق سلع
ً
 عاما

ً
ة الذب ال�� تتوافق مع املعاي!� الشرعية املطروحة طرحـا

 ومتطلبات تنظيمية مماثلة لjيئة السوق املالية. 

آلية إختيار صناديق سلعة الذب املس<ثمر pÍا: س7تم تفضيل الصندوق ال�� ت+ون فيه مصار&فه منخفضة بال�سبة لصاfg أصول  -

دوق ومتوافق مع املعاي!� الشرعية وت+ون اس<ثماراته خارج اململكة و&<بع أسلوب غ!� ¸شط عند االس<ثمار fg عملة سلعة الصن

وأن ال £س<ثمر الصندوق املس<ثمر به fg شرyات mعدين الذب أو الشرyات ال�� تتداول بالذب و&دار من قبل  XAU/USDالذب 

 معاي!� ومتطلبات تنظيمية مماثلة لتلك ال�� تطبقjا يئة السوق املالية fg اململكة العرeيةمدير صندوق مرخص من يئة رقابية لjا 

 السعودية و يتمتع kسمعة جيدة ومركز ما�f سليم ومخاطر منخفضة وذلك حسب التص�يف والتقييم الداخfY ملدير الصندوق.

لصندوق ال�� ت+ون فيه مصار&فه منخفضة بال�سبة لصاfg آلية إختيار صناديق أدوات أسواق النقد املس<ثمر pÍا: س7تم تفضيل ا -

أصول الصندوق ومتوافق مع املعاي!� الشرعية وت+ون اس<ثماراته خارج اململكة و&دار من قبل مدير صندوق مرخص من يئة لjا 

و يتمتع kسمعة جيدة ومركز  معاي!� ومتطلبات تنظيمية مماثلة لتلك ال�� تطبقjا يئة السوق املالية fg اململكة العرeية السعودية

 ما�f سليم ومخاطر منخفضة وذلك حسب التص�يف والتقييم الداخfY ملدير الصندوق.

لن يقوم مدير الصندوق بتوز«ع أي أرeاح عXY املشI�ك!ن وأي رeح من اس<ثمارات الصندوق fg سلعة الذب أو صناديق سلعة الذب  -

 <ثمارا fg الصندوق.أو صناديق أدوات أسواق النقد فس7تم إعادة اس

 جميع اس<ثمارات الصندوق ست+ون خارج اململكة العرeية السعودية. -

 االس$ثمار صندوق  مدة .4

 ولن ي+ون ناك مدة محددة لعمل الصندوق وال تار&خ الستحقاق الصندوق. ،ذب و صندوق اس<ثماري عام مفتوحصندوق فالكم لل

 حدود االس$ثمار /قيود .5

 .ح+ام الصندوق ومذكرة املعلوماتأوشروط و  يلÑIم مدير الصندوق خالل إدارته للصندوق بالقيود وا|'دود ال�� تفرضjا الئحة صناديق االس<ثمار 

 عملة الصندوق  .6

وق (الدوالر األمر&+ي)، فإن قيمة االشI�اك يتم تحو&لjا إ�X عملة الصندعملة الصندوق �f الدوالر األمر&+ي، fg حال رغبة املس<ثمر&ن االشI�اك fg الصندوق kعملة أخرى خالف عملة الصندوق 

 ألسعار الصرف السائدة و السار&ة fg وقت تحو&ل مبلغ االشI�اك.
ً
 وفقا
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 مقابل ا08دمات والعموالت واأل;عاب .7

 أ
تفاصيل P8ميع الرسوم املفروضة 

 ع�M الصندوق 

.  يحصل مدير الصندوق عXY  الصندوق  أصول % من صاfg قيمة 0.5:  إدارة الصندوق  رسوم -
ً
 حيث الصندوق إدارة  أmعابسنو&ا

 .. لن يتم خصم أي رسوم باست÷ناء الرسوم الفعليةسنوي  رçع kش+ل وتخصم تقو&م يوم yل fg تحسب

% من إجما�f 0.10من الباطن : ال يقوم أم!ن ا|'فظ بتحميل الصندوق أي رسـوم ب7نما تبلغ أmعاب أم!ن ا|'فظ ا|'فظ أم!ن رسوم -

% من إجما�f قيمة أصول الصندوق تحت ا|'فظ وتدفع 0.10قيمة األصول تحت ا|'فظ. حيث يصبح إجما�f أmعاب أم!ن ا|'فظ 

 ألم!ن ا|'فظ من الباطن
ً
 .رçعيا

 .سنوي  نصف kش+لتدفع و  يومي kش+لاألmعاب  mستحقالسنة، حيث  fg أمر&ـ+ي دوالر 8,000: ا|4ارfø املدقق رسوم -

 ل+ل عضو  1,600عضو مستقل عن yل اجتماع و بحد أق�àñ  ل+ل أمر&+ي دوالر 800 أعضاء مجلس اإلدارة: أmعاب -
ً
دوالر سنو&ا

) حيث  3,200مستقل (إجما�f أmعاب األعضاء املستقل!ن لن تتجاوز 
ً
 yلتدفع و  يومي kش+لاألmعاب  mستحقدوالر أمر&+ي سنو&ا

 . السنة pØاية

 وتخصم kش+ل يومي.لن يتم خصم  7,500أمر&+ي ( دوالر 2,000  :الرقابية الرسوم -
ً
ر&ال سعودي) تدفع لjيئة السوق املالية سنو&ا

 .أي رسوم باست÷ناء الرسوم الفعلية

 .اليوجد: االشI�اك رسوم -

حمل الصندوق يتم �m_يلjا بالت+لفة و أي ت+اليف تتعلق بتداول الذب يتحملjا الصندوق، كما يت مصار&ف التعامل (الوساطة): -

 .أدوات أسواق النقد و صناديق سلعة الذبت+اليف الوساطة عند االس<ثمار fg صناديق 

 : يتحمل الصندوق مصار&ف التمو&ل الفعلية واملباشرة حسب السعر السائد fg السوق  التمو&ل مصار&ف -

  لتداول  وتدفع يومي kش+ل mستحق) سعودي ر&ال 5,000( دوالر1,333.33: تداول  موقع fg ال�شر رسوم -
ً
 .سنو&ا

 العامة الjيئة من الصادرة التنفيذية الالئحة mعليمات حسب املضافة القيمة ضر&بة تطبيق س7تم: املضافة القيمة ضر&بة رسوم -

 واألح+ام الشروط ذه fg املذyورة واملصار&ف الرسوم جميع. والت+اليف واألmعاب واملصار&ف الرسوم جميع عXY والدخل للزyاة

 .ذلك خالف عXY النص يتم مالم املضافة القيمة ضر&بة mشمل ال للصندوق  األخرى  واملس<ندات

 ب
تفاصيل مقابل الصفقات املفروضة 

 ع�M االش�Aاك واالس�Aداد

 عند االسI�داد النقدي فإنه اليتم فرض أي رسوم عXY املس<ثمر . .االشI�اك حالة fg املس<ثمر عXY رسوم أي فرض يتم ال -

حيث تخصم من قبل مدير الصندوق وتدفع kش+ل yامل االسI�داد العي��  املس<ثمرفقط عند طلب  العي�� االسI�داد رسوم فرض س7تم -

 :التا�f النحو عXYألم!ن ا|'فظ من الباطن وذلك 

 كيفية حسا�\ا  

 للذب والنقل التأم!ن رسوم 1

 املسI�د

 من املسI�دةالكمية إجما�f * ( 150 =ذب بالدوالر األمر&+يال سلعةرسوم التأم!ن والنقل ل 

 )321.5/  باألونصة الذب سلعة

 :أن حيث

-  fدادإجما��Iب بالدوالر بالدوالر األمر&+ي=  العي�� قيمة االسسعر سلعة الذ

 fgاألمر&+ي لألونصة fg نقطة التقو&م 
ً
الكمية إجما�f  ال�� تfY يوم االسI�داد مضروeا

 .باألونصة الذب سلعة من املسI�دة

قيمة االسI�داد بالدوالر = إجما�f بالدوالر األمر&+ي صاfg قيمة االسI�داد العي�� -

 .سوم ومصار&ف االسI�داد العي�� بالدوالر األمر&+ير  -األمر&+ي 

-  fgدة باألونصة=صا�Iب املسبالدوالر  صاfg قيمة االسI�داد العي�� كمية سلعة الذ

 األمر&+ي لألونصة fg نقطة التقو&م.سعر سلعة الذب بالدوالر  /األمر&+ي
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-  fgدة باألونصةصا�Iب املسأونصة و�f  32.15ن اليقل عن أيجب  كمية سلعة الذ

 كيلو غرام من سلعة الذب. m1عادل 

 .أمر&+ي دوالر 150 و fg االسI�داد العي�� والنقل التأم!ن لرسوم األد¸ى ا|'د -

من إجما�f قيمة االسI�داد العي��  fg االسI�داد العي��تخصم رسوم التأم!ن والنقل  -

 بالدوالر األمر&+ي.

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

- fgداد العي�� صا�Iسليم طالب االسm دة من سلعة  الكمية يتم�Iباملسfg صورة  الذ

عXY كيلو غرام  1سبائك ذب، حيث أن السÐيكة الواحدة من سلعة الذب تحتوي 

 .سلعة الذبمن 

-  fg انy حال   fgدة من سلعة  الكميةصا�Iباملسبالكيلو غرام (كمية سلعة  الذ

(أي التكفي السI�داد قيمة سلعة  كسور  عXY تحتوي ) 32.15/ الذب باألونصة

  الكسور  قيمة دفع فس7تم الذب/سÐيكة ذب واحدة)
ً
 االسI�داد لطالب نقدا

 .األمر&+ي لألونصة fg نقطة التقو&مسعر سلعة الذب بالدوالر  حسبب العي��

:fالتا�y داد العي���Iلطالب االس 
ً
 يحسب املبلغ املدفوع نقدا

 fg الكسور fgدة من سلعة  الكميةصا�Iباملسسعر * 32.15بالكيلو غرام *  الذ

 سلعة الذب بالدوالر األمر&+ي لألونصة fg نقطة التقو&م.

 �تحسب عن yل يوم تقو&� بالدوالر األمر&+ي العي�� قيمة االسI�دادإجما�f % من 0.5 - العي�� ا|'فظ رسوم 2

اليوم الذي يتم الذي يfY يوم طلب االسI�داد العي�� إ�X  التقو&ممن يوم وذلك 

الستالم كميات سلعة الذب املستحقة لطالب   تحديده من قبل مدير الصندوق 

من إجما�f قيمة خصم قيمة رسوم ا|'فظ العي�� حيث يتم االسI�داد العي��، 

 .االسI�داد العي�� بالدوالر األمر&+ي

الذي يfY يوم طلب االسI�داد  التقو&ممن يوم للفI�ة تحسب رسوم ا|'فظ العي��   -

 Xاليوم الذي يتم تحديده من قبل مدير الصندوق العي�� إ�  :fالتا�y 

تقو&مية من % * (عدد األيام ال0.5إجما�f قيمة االسI�داد العي�� بالدوالر األمر&+ي* 

 Xالستالم كميات   اليوم الذي يتم تحديده من قبل مدير الصندوق يوم التقو&م إ�

 )365سلعة الذب املستحقة لطالب االسI�داد العي��/

كمية سلعة الذب صاfg عن استالم  العي�� االسI�داد طالبيوم يتأخر فيه  أي -

% من 0.5 تحملفس7�داد ا)'دد من قبل مدير الصندوق fg يوم االسIاملستحقة له 

 fدادإجما��Iل يوم تقو&� بالدوالر األمر&+ي العي�� قيمة االسy تدفع من و  �تحسب عن

ملال+ي الوحدات  بالدفع مدير الصندوق  يلÑIم نقًدا. طالب االسI�داد العي��قبل 

عوائد االسI�داد العي�� قبل موعد إقفال العمل fg اليوم الثالث!ن التا�f لنقطة 

�àñداد كحد أق�Iا سعر االس  .التقو&م ال�� ُحدد عند

تحسب رسوم ا|'فظ العي�� خالل فI�ة تأخ!� طالب االسI�داد العي�� عن استالم   -

:fالتا�y ب املستحقة له كميات سلعة الذ

fداد العي�� بالدوالر األمر&+ي*  إجما��I0.5قيمة االس �عدد أيام التأخ!) * %

 )365/التقو&مية

 السوق  ظروف حسب وذلك األمر&+ي بالدوالر العي�� االسI�داد قيمةإجما�f  من% 0.5 ا�X تصل قد التعامل رسوم 3

 .من إجما�f قيمة االسI�داد العي�� بالدوالر األمر&+ي حيث تخصم
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 ضر&بة القيمة املضافة وفقتطبيق س7تم  -
ً
لتعليمات الالئحة التنفيذية الصادرة من الjيئة العامة للزyاة وضر&بة الدخل عXY جميع  ا

 الرسوم واملصار&ف والت+اليف.

 وال$سعAB التقو?م .8

 تقو?م أصول الصندوق   أ

مخصوما مpqا yافة الÑIامات الصندوق، أيا yان نوعjا و يتم تقو&م الصندوق عن طر&ق تقو&م yافة أصول الصندوق، أيا yان نوعjا و طبيعpåا، 

 طبيعpåا. و يتم تقو&م أصول الصندوق باألساليب التالية:

، يوما الثالثاء وا|4م7س عند الساعة  -
ً
). حسب  10:00سلعة الذب: س7تم تقييم سلعة الذب عند نقطة التقو&م (مرت!ن أسبوعيا

ً
صباحا

مدير الصندوق  يقوم بÑIو&د -بنك ان<سا سانباولو سو«سرا –لنقطة التقو&م ( مزود الذب ا)'دد سعر إغالق الذب fg اليوم السابق 

 ( يوما اإلثن!ن واألرçعاء). عملة التداول fg سوق الذب �f الدوالر األمر&+ي ب7نما وحدة التداول 
ً
k� fسعر إغالق الذب مرت!ن أسبوعيا

 بالدوالر األمر&+ي. 999,9عر الذب قيمة األونصة من سلعة الذب ذو نقاوة ، حيث £عكس س999,9أونصة ذب ذو نقاوة تبلغ 

fg حالة االس<ثمار fg صناديق أدوات أسواق النقد أو صناديق سلعة الذب ، س7تم تقو&مjا من خالل صاfg قيمة الوحدة املعلنة  -

 مر به، س7تم اعتماد آخر سعر معلن عنه fg يوم التقو&م.للصندوق املس<ثمر به، وfg حال اختالف أيام التقو&م بال�سبة للصندوق املس<ث

 ب

 
، يوما الثالثاء وا|4م7س عند الساعة  نقاط التقو?م عدد

ً
. 10:00يقوم مدير الصندوق بتقو&م الصندوق مرت!ن أسبوعيا

ً
 صباحا

 ج
ال�� س$تخذ YZ حالة  جراءاتاإل 

ABالتقو?م أو ال$سع YZ ا08طأ 

fg حال تقو&م أصل من أصول الصندوق kش+ل خاطئ أو حساب سعر الوحدة kش+ل خاطئ، فإن مدير الصندوق يوثق ا|4طأ kش+ل  -

 عن ا|4طأ fg التقو&م أو ال<سع!� الذي £ش+ل ما ¸سÐته 
ً
٪ أو أكü� من سعر الوحدة، و&تم اإلفصاح عن ذلك 0.5مباشر و&بلغ الjيئة فورا

 fg موقع مدير الصندوق 
ً
ي للسوق وfg تقار&ر الصندوق . فورا ي واملوقع اإللكI�̧و  اإللكI�̧و

سيقوم مدير الصندوق بتعو&ض جميع مال+ي الوحدات املتضرر&ن ( بما fg ذلك مال+ي الوحدات السابق!ن ) عن جميع أخطاء التقو&م أو  -

 ال<سع!� دون تأخ!�.

 د
طر?قة اح$ساب سعر  تفاصيل

 الوحدة

يقوم مدير الصندوق بحساب اس<ثمارات الصندوق y fgل يوم تقو&م، و&+ون تحديد التقو&م بناًء عXY جميع األصول ال�� تضمjا ا)'فظة   -

مخصوما مpqا املستحقات ا|4اصة بصندوق االس<ثمار fg ذلك الوقت. و&تم حساب صاfg قيمة األصول ل+ل وحدة " سعر الوحدة " بناًء 

 ية: عXY املعادلة التال

 لرسوم املتغ!�ة ) / عدد الوحدات القائمة وقت التقو&م ا –لرسوم الثابتة ا –(إجما�f األصول  -

 yان نوعjا وطبيعpåا كما تم ايضاح طر&قة تقو&مjا fg الفقرة ( -
ً
أ) من مذكرة املعلومات، /6ت+ون أصول الصندوق شاملة ل+ل االصول أيا

 ندوق.وeاالضافة إ�X النقد أو أي مستحقات أخرى للص

ت+ون الÑIامات الصندوق شاملة ل+ل االلÑIامات أيا yان نوعjا وطبيعpåا، بما fg ذلك عXY سÐيل املثال ال ا|'صر جميع القروض والذمم  -

 الدائنة.

 ووقت dشر سعر الوحدة م�ان ـ

 وذلك fg يوم األحد (ليوم mعامل ا|4م7س) و يوم األرçعاء  -
ً
اًء مس 3(ليوم mعامل الثالثاء) قبل الساعة يتم ¸شر سعر الوحدة مرت!ن أسبوعيا

 عè� موقع مدير الصندوق 
ً
و موقع  .www.falcom.com.sa بتوقيت اململكة العرeية السعودية، و ست+ون متاحة للمس<ثمر&ن مجانا

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

 أ
شأن  YZ الصندوق  مدير  مسؤوليات

 طلبات االش�Aاك واالس�Aداد

�X يتم قبول طلبات االشI�اك واالسI�داد y fgل يوم عمل باململكة و&تم تنفيذ الطلبات fg أيام التعامل للصندوق (الثـالثاء و ا|4مـ7س) إ -

ك لتقو&م التا�f ليوم االشI�امساًء) وتنفيذا عXY حسب سعر الوحدة fg يوم ا pØ4:30اية يوم العمل لدى فالكم ل45دمات املالية (الساعة 

 أو االسI�داد.

 ب

ف�Aة زمنية بBن ;سلم طلب  أق���

االس�Aداد ودفع عوائده ملالك 

 الوحدات

 fg حال االسI�داد النقدي يتم دفع عوائد االسI�داد ملالك الوحدات قبل موعد إقفال العمل fg اليوم ا|4امس التا�f لنقطة التقو&م ال�� -

االسI�داد كحدþ أقfg .�àñ حال االسI�داد العي�� للوحدات، يدفع مدير الصندوق ملال+ي الوحدات عوائد االسI�داد ُحدد عندا سعر 

.�àñداد كحد أق�Iا سعر االس العي�� قبل موعد إقفال العمل fg اليوم الثالث!ن التا�f لنقطة التقو&م ال�� ُحدد عند

 يوجد ال الصندوق  وحدات YZ التعامل قيود ج

 د

� يؤجل مع|ا التعامل YZ ال� اa8االت

و  علق واإلجراءات املتبعة أالوحدات 

 YZ تلك اa8االت

 تأجيل طلبات االس�Aداد:

مل يجوز تأجيل تنفيذ أي طلب اسI�داد ح�� يوم التعامل التا�f إذا بلغ إجما�f ¸سبة جميع طلبات االسI�داد ملال+ي الوحدات fg أي يوم mعا -

10 fgمن صا �üقيمة أصول الصندوق.٪ أو أك 

س7تم اتباع إجراءات عادلة ومنصفة عند اختيار طلبات االسI�داد املطلوب تأجيلjا حيث س7تم تنفيذ الطلبات املؤجلة عن طر&ق mسليم  -

 طلبات االسI�داد النقدي والعي�� بالI�ت7ب حسب األسبقية fg تقديم طلب االسI�داد.

 اس�Aداد وحدات الصندوق: اa8االت ال�� يتم ;عليق ف¡\ا االش�Aاك أو 

 يجب عXY مدير الصندوق mعليق االشI�اك أو اسI�داد الوحدات إذا طلبت الjيئة ذلك. -

 يجوز ملدير الصندوق mعليق االشI�اك أو االسI�داد إذا رأى kش+ل معقول أن التعليق يحقق مصا|ÿ مال+ي وحدات الصندوق العام. -

ق التعامل fg السوق الرئ7سة ال�� يتم فpsا التعامل fg األوراق املالية يجوز ملدير الصندوق mعليق االشI�اك أو االس -
َّ
و األصول أI�داد إذا ُعل

األخرى ال�� يملكjا الصندوق ، إما kش+ل عام وÌما بال�سبة إ�X أصول الصندوق ال�� يرى مدير الصندوق kش+ل معقول أpØا جور&ة 

 لصاfg قيمة أصول الصندوق العام. 

 بعة YZ حالة أي ;عليق يفرضه مدير الصندوق:اإلجراءات املت

 التأكد من عدم استمرار أي mعليق إال للمدة الضرور&ة واملè�رة مع مراعاة مصا|ÿ مال+ي الوحدات. -

 مراجعة التعليق بصورة منتظمة وال<شاور مع مجلس إدارة الصندوق وأم!ن ا|'فظ حول ذلك بصورة منتظمة. -

-  
ً
بأي mعليق مع توضيح أسباب التعليق، وÌشعار الjيئة ومال+ي الوحدات فور انpåاء التعليق بالطر&قة  شعار الjيئة ومال+ي الوحدات فورا

ي للسوق. ي ملدير الصندوق واملوقع اإللكI�̧و  نفسjا املستخدمة fg اإلشعار عن التعليق واإلفصاح عن ذلك fg املوقع اإللكI�̧و

ـ 
ال�� يجري بمقتضا�ا  اإلجراءات

 اختيار طلبات االس�Aداد ال�� تؤجل

% أو أكü� من صاfg قيمة أصول الصندوق، سيقوم مدير الصندوق بتمديد ا|_دول 10إذا بلغ إجما�f مبالغ طلبات االسI�داد املقدمة ¸سبة 

 Xة تصل إ��Iليوم التق 21الزم�� لنقل العائدات ح�� ف fداد العي�� يفي مدير الصنديوم عمل، وتحسب من اليوم التا��Iحال االس fg وق و&م . أما

ج) من مذكرة املعلومات. سوف يتخذ مدير الصندوق إجراءات عادلة ومنصفة عند /7يوم عمل، كما و موfg ÿx الفقرة ( 30بالطلب خالل 

Iداد النقدي والعي�� بال�Iسليم طلبات االسm ا. س7تمjداد املطلوب تأجيل�Iداد.اختيار طلبات االس�Iتقديم طلب االس fg ت7ب حسب األسبقية� 

 و
ملكية الوحدات إMN مس$ثمر?ن  نقل

 آخر?ن
 ال £سمح مدير الصندوق بنقل ملكية الوحدات إ�X مس<ثمر&ن آخر&ن.

 اس$ثمار مدير الصندوق YZ الصندوق  ز

 للصندوق االشI�اك fg الصندوق 
ً
ابتداًء من طرحه، و&مكpqا تخفيض قيمة مشاركpåا fg يجوز لشركة فالكم ل45دمات املالية بصفpåا مديرا

. كما س7تم اإلفصاح عن تفاصيل اس<ثمارات مدير الصندوق fg حدات الصندوق kش+ل رçع 
ً
 للمستوى الذي £عد مناسبا

ً
الصندوق تدر&جيا

ي للسوق وكذلك التقار&ر ي ا|4اص بمدير الصندوق واملوقع اإللكI�̧و  ال�� £عدا مدير الصندوق. سنوي عن طر&ق املوقع اإللكI�̧و
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 ح
اacدد واملواعيد ال¤\ائية  التار?خ

 لتقديم طلبات االش�Aاك واالس�Aداد

 أيام قبول طلبات االش�Aاك:

وم يمساًء) يوم اإلثن!ن بال�سبة لتقو&م يوم الثالثاء و pØاية  4:30يمكن االشI�اك y fgل يوم عمل fg موعد أقصاه pØاية يوم عمل (الساعة  -

مساًء) يوم األرçعاء بال�سبة لتقو&م يوم ا|4م7س، حيث يتم تنفيذ االشI�اك kسعر التقو&م ا)'سوب fg يوم الثالثاء  4:30(الساعة عمل 

م و&وم ا|4م7س من yل أسبوع " أيام التعامل". fg حالة لم يكن يوم التعامل يوم عمل فس7تم التنفيذ fg يوم العمل التا�fg .f حالة استال 

 �Iطلب االش.fأساس يوم التقو&م التا� XYعد التار&خ والوقت ا)'دد، تتم اجراءاته عk اك�Iاك أو مبلغ االش 

 أيام قبول طلبات االس�Aداد:

يوم  مساًء) يوم اإلثن!ن بال�سبة لتقو&م يوم الثالثاء و pØاية 4:30يمكن االسI�داد y fgل يوم عمل fg موعد أقصاه pØاية يوم عمل (الساعة  -

 مساًء) يوم األرçعاء بال�سبة لتقو&م يوم ا|4م7س، حيث يتم تنفيذ االسI�داد kسعر التقو&م ا)'سوب fg يوم الثالثاء 4:30 عمل (الساعة

.fيوم العمل التا� fg حالة لم يكن يوم التعامل يوم عمل فس7تم التنفيذ fg ."ل أسبوع " أيام التعاملy و&وم ا|4م7س من 

 ط
تقديم الطلبات ا08اصة  إجراءات

 باالش�Aاك أو االس�Aداد

 إجراءات االش�Aاك واالس�Aداد: 

 إجراءات االش�Aاك:  -

 إجراءات االش�Aاك النقدي YZ الوحدات: -1

يمكن شراء وحدات fg الصندوق مقابل النقد فقط حيث اليتم قبول أي اشI�اyات عي�ية. fg حال شراء الوحدات kعملة أخرى غ!� عملة  -

 fg ألسعار الصرف السائدة والسار&ة 
ً
الصندوق (الدوالر األمر&+ي)، س7تم تحو&ل العملة إ�X عملة الصندوق من قبل مدير الصندوق وفقا

 وقت تحو&ل املبلغ، ثم س<تم عملية شراء الوحدات بناًء عXY قيمة املبلغ بالدوالر kعد التحو&ل.

موذج طلب االشI�اك وتوقيعه وتوقيع شروط وأح+ام الصندوق ومذكرة املعلومات عXY الراغب!ن fg شراء وحدات fg الصندوق mعبئة ن -

وmسليمjا ألي فرع من فروع شركة فالكم ل45دمات املالية خالل أي يوم عمل، أو mعبئة طلب االشI�اك واملوافقة عXY شروط وأح+ام 

fg ا|'ساب ا)4صص لذلك، مع إلزامية إبراز املس<ثمر&ن الصندوق عن طر&ق نظام فالكم ل45دمات اإللكI�ونية، وÌيداع مبلغ االشI�اك 

البطاقة الوطنية/ا|_واز ل45ليجي!ن واإلقامة السار&ة للمقيم!ن، وفيما  و )للسعودي!ن(األفراد لبطاقة إثبات الjو&ة الوطنية السار&ة

 إ�X ¸�4ة من ال�_ل التجاري.يتعلق باملس<ثمر االعتباري يتع!ن عليه تقديم خطاب معتمد من الشركة/املؤسسة باإلضافة 

يجوز ملدير الصندوق، بناًء عXY تقار&ر م+افحة غسل األموال و "إعرف عميلك" أو أي mعليمات تصدر عن أي جjة رقابية ح+ومية، رفض  -

ذه ا|'ال، ُيرد fgيئة السوق املالية. ومبلغ  طلبات االشI�اك، وملدير الصندوق رفض أي طلب اشI�اك يرى أنه قد يخالف نظام 

 أيام عمل من تار&خ الرفض. 5االشI�اك دون خصم أي رسوم أو خصومات خالل فI�ة 

-  
ً
 .يقوم مدير الصندوق بمعا|_ة yافة طلبات االشI�اك و دون أي تأخ!�، و mعطى األولو&ة fg االشI�اك للطلبات الواردة ملدير الصندوق أوال

 إجراءات االس�Aداد النقدي:   -2

بتعبئة نموذج طلب االسI�داد وتوقيعه وmسليمه ملدير الصندوق من خالل فروعه y fgل يوم عمل (مع إبراز يقوم حامل الوحدات  -

واإلقامةالسار&ة ) ل45ليجي!ن( للسعودي!ن) والبطاقة الوطنية/ا|_واز(قة إثبات الjو&ة الوطنية السار&ةاملس<ثمر&ن األفراد بطا

، وفيما يتعلق باملس<ثمر االعتباري يتع!ن عليه تقديم خطاب معتمد من الشركة/املؤسسة.باإلضافة إ�X ¸�4ة من ال�_ل للمقيم!ن)(

 
ً
التجاري)، أو mعبئة طلب االسI�داد وmسليمه عن طر&ق نظام فالكم ل45دمات اإللكI�ونية، وتتم معا|_ة طلبات االسI�داد مرت!ن أسبوعيا

 لطلبات املستلمة ح�� pØاية عمل يوم اإلثن!ن) و خم7س (للطلبات املستلمة ح�� pØاية عمل يوم األرçعاء) ح��وذلك y fgل يومي ثالثاء (ل

 مساًء).  pØ4:30اية يوم العمل (الساعة 

م ال�� fg حال االسI�داد النقدي يتم دفع عوائد االسI�داد ملالك الوحدات قبل موعد إقفال العمل fg اليوم ا|4امس التا�f لنقطة التقو& -

 .�àñأق þداد كحد�Iا سعر االس ُحدد عند
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 إجراءات االس�Aداد العي¦�: -3

fg حال االسI�داد العي�� للوحدات، يدفع مدير الصندوق ملال+ي الوحدات عوائد االسI�داد العي�� قبل موعد إقفال العمل fg اليوم  -

 حد أق�àñ.الثالث!ن التا�f لنقطة التقو&م ال�� ُحدد عندا سعر االسI�داد ك

دد يدفع مدير الصندوق ملال+ي الوحدات عوائد االسI�داد العي�� قبل موعد إقفال العمل fg اليوم الثالث!ن التا�f لنقطة التقو&م ال�� ُح   -

عندا سعر االسI�داد كحد أق�àñ . خالل ذه الفI�ة يتم إشعار أم!ن ا|'فظ من الباطن بطلب االسI�داد العي�� وçعد عملية املراجعة 

وقبول الطلب يلÑIم أم!ن ا|'فظ من الباطن بتوف!� كمية سلعة الذب املسI�دة fg املقر الرئ�àá7 ألم!ن ا|'فظ من الباطن (جنيف، 

 �Iجنيف  -3سو«سرا، بوليفارد دي ث7يCH-120). 

 س7تم إشعار طالب االسI�داد باليوم ا)'دد الذي £ستطيع فيه استالم كميات سلعة الذب املستحقة له.  -

£ساوي كمية سلعة الذب املطلوeة لالسI�داد من قبل  999,9يلÑIم أم!ن ا|'فظ من الباطن بتوف!� كمية من سلعة الذب ذو نقاوة تبلغ  -

 طالب االسI�داد. 

لرئ�àá7 يتع!ن عXY طالب االسI�داد استالم الذب من أم!ن ا|'فظ من الباطن املتواجد خارج اململكة العرeية السعودية و الذي يقع مقره ا -

 �Iجنيف، سو«سرا، بوليفارد دي ث7ي fg3-  جنيفCH-120  وذلك بوجود مفوض من قبل مدير الصندوق. س7تحمل مدير الصندوق

 ت+اليف سفر وÌقامة املفوض من قبل مدير الصندوق فقط.

صندوق وتدفع kش+ل yامل س7تم فرض رسوم االسI�داد العي�� فقط عند طلب املس<ثمر االسI�داد العي�� حيث تخصم من قبل مدير ال -

:fالنحو التا� XYألم!ن ا|'فظ من الباطن وذلك ع 

  رسوم التأم!ن والنقل للذب املسI�د: 1

 )321.5* (إجما�f الكمية املسI�دة من سلعة الذب باألونصة /  150رسوم التأم!ن والنقل لسلعة الذب بالدوالر األمر&+ي=   -

 حيث أن: -

داد بالدوالر األمر&+ي= سعر سلعة الذب بالدوالر األمر&+ي لألونصة fg نقطة التقو&م ال�� تfY يوم االسI� إجما�f قيمة االسI�داد العي��  -

 fg إجما�f الكمية املسI�دة من سلعة الذب باألونصة.
ً
 مضروeا

ف االسI�داد العي�� بالدوالر سوم ومصار&ر  -صاfg قيمة االسI�داد العي�� بالدوالر األمر&+ي= إجما�f قيمة االسI�داد بالدوالر األمر&+ي  -

 األمر&+ي.

صاfg كمية سلعة الذب املسI�دة باألونصة= صاfg قيمة االسI�داد العي�� بالدوالر األمر&+ي/ سعر سلعة الذب بالدوالر األمر&+ي  -

 لألونصة fg نقطة التقو&م.

 كيلو غرام من سلعة الذب. 1دل أونصة و�m fعا 32.15صاfg كمية سلعة الذب املسI�دة باألونصة يجب ان اليقل عن  -

 دوالر أمر&+ي. 150ا|'د األد¸ى لرسوم التأم!ن والنقل fg االسI�داد العي�� و  -

 تخصم رسوم التأم!ن والنقل fg االسI�داد العي�� من إجما�f قيمة االسI�داد العي�� بالدوالر األمر&+ي. -

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

يتم mسليم طالب االسI�داد العي�� صاfg الكمية املسI�دة من سلعة الذب fg صورة سبائك ذب، حيث أن السÐيكة الواحدة من سلعة  -

 عXY كيلو غرام من سلعة الذب. 1الذب تحتوي 

وي عXY كسور (أي التكفي ) تحتfg32.15 حال yان صاfg الكمية املسI�دة من سلعة الذب بالكيلو غرام (كمية سلعة الذب باألونصة / -

 لطالب االسI�داد العي�� بحسب سعر سلعة الذب 
ً
السI�داد قيمة سلعة الذب/سÐيكة ذب واحدة) فس7تم دفع قيمة الكسور نقدا

:fالتا�y داد العي���Iلطالب االس 
ً
 بالدوالر األمر&+ي لألونصة fg نقطة التقو&م. يحسب املبلغ املدفوع نقدا

 fgصا fg ب بالكيلو غرام * الكسور* سعر سلعة الذب بالدوالر األمر&+ي لألونصة fg نقطة 32.15الكمية املسI�دة من سلعة الذ

 التقو&م.
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 رسوم ا|'فظ العي��: -2

اد % من إجما�f قيمة االسI�داد العي�� بالدوالر األمر&+ي تحسب عن yل يوم تقو&�� وذلك من يوم التقو&م الذي يfY يوم طلب االسI�د0.5 -

العي�� إ�X اليوم الذي يتم تحديده من قبل مدير الصندوق الستالم كميات سلعة الذب املستحقة لطالب االسI�داد العي��، حيث يتم 

 خصم قيمة رسوم ا|'فظ العي�� من إجما�f قيمة االسI�داد العي�� بالدوالر األمر&+ي.

م طلب االسI�داد العي�� إ�X اليوم الذي يتم تحديده من قبل مدير تحسب رسوم ا|'فظ العي�� للفI�ة من يوم التقو&م الذي يfY يو  -

:fالتا�y الصندوق 

مدير  % * (عدد األيام التقو&مية من يوم التقو&م إ�X اليوم الذي يتم تحديده من قبل0.5إجما�f قيمة االسI�داد العي�� بالدوالر األمر&+ي*  -

 )365االسI�داد العي��/الصندوق الستالم كميات سلعة الذب املستحقة لطالب 

أي يوم يتأخر فيه طالب االسI�داد العي�� عن استالم صاfg كمية سلعة الذب املستحقة له fg يوم االسI�داد ا)'دد من قبل مدير  -

�داد % من إجما�f قيمة االسI�داد العي�� بالدوالر األمر&+ي تحسب عن yل يوم تقو&�� وتدفع من قبل طالب االس0.5Iالصندوق فس7تحمل 

 fاليوم الثالث!ن التا� fg داد العي�� قبل موعد إقفال العمل�Iم مدير الصندوق بالدفع ملال+ي الوحدات عوائد االسÑIنقطة لالعي�� نقًدا. يل

 .�àñداد كحد أق�Iا سعر االس التقو&م ال�� ُحدد عند

 ميات سلعة الذب املستحقة له yالتا�f:تحسب رسوم ا|'فظ العي�� خالل فI�ة تأخ!� طالب االسI�داد العي�� عن استالم ك -

 )365% * (عدد أيام التأخ!� التقو&مية/0.5إجما�f قيمة االسI�داد العي�� بالدوالر األمر&+ي*  -

 رسوم التعامل: -3

-  Xقيمة 0.5قد تصل ا� fداد العي�� بالدوالر األمر&+ي وذلك حسب ظروف السوق حيث تخصم من إجما��Iقيمة االس fداد % من إجما��Iاالس

 العي�� بالدوالر األمر&+ي.

-  f� داد العي���Iعد خصم رسوم ومصار&ف االسk داد العي���Iعادل  32.15أقل كمية لالسm fب. 1أونصة و� كيلو غرام من سلعة الذ

، يوما الثالثاء وا|4م7س عند الساعة  -
ً
، حيث أن سعر سلعة الذب £عكس سع 10:00يتم التقو&م مرت!ن أسبوعيا

ً
ر أونصة ذب صباحا

 بالدوالر األمر&+ي.  999,9ذو نقاوة تبلغ 

 ا|'د األد¸ى لالشI�اك fg الصندوق:

و  500ا|'د األد¸ى لالشI�اك fg الصندوق و  fgاك اإلضا�Iداد  500دوالر أمر&+ي وا|'د األد¸ى لالش�Iدوالر . كما يجوز ملال+ي الوحدات اس y ل

 مpqا. ا|'د
ً
أونصة من سلعة  32.15دوالر أمر&+ي، ولالسI�داد العي��  500األد¸ى لالسI�داد النقدي و مبلغ  الوحدات العائدة لjم أو جزءا

دوالر  500كيلو غرام من سلعة الذب) وذلك kعد خصم رسوم ومصار&ف االسI�داد العي��. ا|'د األد¸ى لرصيـد امللكيـة و مبلغ  1الذب (

 أمر&+ي.

 االسI�داد ودفع عوائده ملالك الوحدات:أق�àñ فI�ة زمنية ب!ن mسلم طلب 

 ُحددfg حال االسI�داد النقدي يتم دفع عوائد االسI�داد ملالك الوحدات قبل موعد إقفال العمل fg اليوم ا|4امس التا�f لنقطة التقو&م ال�� 

الوحدات عوائد االسI�داد العي�� قبل  عندا سعر االسI�داد كحدþ أقfg .�àñ حال االسI�داد العي�� للوحدات، يدفع مدير الصندوق ملال+ي

. �àñداد كحد أق�Iا سعر االس موعد إقفال العمل fg اليوم الثالث!ن التا�f لنقطة التقو&م ال�� ُحدد عند

 

 دdى لالش�Aاك أو االس�Aداداأل  اa8د ي

و  500ا|'د األد¸ى لالشI�اك fg الصندوق و  fgاك اإلضا�Iداد  500دوالر أمر&+ي وا|'د األد¸ى لالش�Iدوالر . كما يجوز ملال+ي الوحدات اس y ل

 مpqا. ا|'د األد¸ى لالسI�داد النقدي و مبلغ 
ً
أونصة من سلعة  32.15دوالر أمر&+ي، ولالسI�داد العي��  500الوحدات العائدة لjم أو جزءا

 أمر&+ي.دوالر  500كيلو غرام من سلعة الذب). ا|'د األد¸ى لرصيـد امللكيـة و مبلغ  1الذب (

 ك
اa8د األدdى للمبلغ الذي ينوي مدير 

 الصندوق جمعه

دوالر أمر&+ي. وfg حال عدم جمع ا|'د األد¸ى خالل  3,000,000ا|'ّد األد¸ى للمبلغ الذي ينوي مدير الصندوق جمعه لبدء عمل الصندوق و

 ناتجة عن اس<ثمارا ا�X مال+ي الوحدات دون أي حسم.مدة الطرح األو�f سوف يقوم مدير الصندوق بإعادة مبالغ االشI�اك وأي عوائد 
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 ل

اإلجراءات الت©aيحية الالزمة 

 ماليBن 10لضمان اس$يفاء متطلب 

  عادل ما(أي  سعودي ر?ال

دdى أدوالر أمر?�ي) كحد  2,666,667

 لصاYZ قيمة أصول الصندوق 

 إعفاء تم فإنه قد) م29/11/2018ه (املوافق 21/03/1440بتار&خ  1/6/7733/18بناًء عXY التعميم الصادر من يئة السوق املالية رقم ص/

 .الصناديق أصول  |�_م األد¸ى ا|'د من العامة الصناديق مديري 

 التوزHع سياسة .10

   لن يقوم مدير الصندوق بتوز«ع أرeاح عXY املشI�ك!ن.

 الوحدات مال�ي MNإ التقار?ر  تقديم .11

 أ

ة األولية يوما من pØاية فI�ة التقر&ر. و تحتوي ذه التقار&ر عXY القوائم املالي 35£عد مدير الصندوق التقار&ر املالية األولية للصندوق yل نصف سنة ميالدية و&<يحjا ل5_مjور خالل  -

 .الصندوق خالل الفI�ةومعلومات عن مدير الصندوق و أي معلومات أخرى kشأن أ¸شطة 

 تفاصيل املركز املا�f للصندوق وأداءه باالضافة إ 70كما يقوم مدير الصندوق بإعداد التقر&ر السنوي املراجع للصندوق خالل  -
ً
 من pØاية السنة املالية للصندوق، متضمنا

ً
�X يوما

 .معلومات عن مدير الصندوق وأم!ن ا|'فظ كما pØ fgاية السنة املالية

 ب

ي ملدير الصندوق ومو يتم  - ي. أي mسليم ذه التقار&ر عند الطلب من خالل م+اتب مدير الصندوق دون أي رسوم، كما سوف يتم ¸شرا fg املوقع اإللكI�̧و قع السوق االلكI�̧و

ي ملدير الصندوق أو موقع السوق  معلومات مالية أخرى يتطلب ¸شرا بما fg ذلك أسعار الوحدات أو اإلعالن عن أي mعليق لتقو&م الوحدات سوف يتم ¸شرا fg املوقع االلكI�̧و

ي وت+ون متاحة للمس<ثمر&ن من خالل م+اتب مدير الصندوق دون أي رسوم. أي إخطارات للمس<ثمر&ن يقوم مدير الصندوق بإرسالjا لل مس<ثمر&ن حسب عناو&pqم امل�_لة االلكI�̧و

 .fg �_ل حامfY الوحدات

 ج

 من yل صفقة fg وحدات 15مال+ي الوحدات بÐيانات حول صاfg قيمة أصول الوحدات ال�� يمتلكjا و�_ل صفقاته fg وحدات الصندوق خالل (يقوم مدير الصندوق بÑIو&د  -
ً
) يوما

 العام عXY مدار السنة املالية وذلكبيان سنوي إ�X مال+ي الوحدات ي45ص صفقاته fg وحدات الصندوق  و السنو&ة املاليـة القوائمسال Ìر ال�� يقوم pÍا مالك الوحدات. و  الصندوق 

 من pØاية السنة املالية.30خالل (
ً
 ) يوما

 الوحدات مال�ي PQل .12

 يقوم مدير الصندوق بإعداد وتحديث �_ل خاص بمال+ي الوحدات وحفظه fg اململكة العرeية السعودية.

 الوحدات مال�ي اجتماع .13

 أ
ال�� يد»M ف¡\ا إMN عقد  الظروف

 الوحدات ملال�ياجتماع 

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

 ) أيام من استالم طلب كتاçي من أم!ن ا|'فظ.10يقوم مدير الصندوق بالدعوة الجتماع مال+ي الوحدات خالل ( -

مالك أو أكü� من مال+ي الوحدات  كتاçي من ) أيام من استالم طلب10يقوم مدير الصندوق بالدعوة الجتماع مال+ي الوحدات خالل ( -

 % عXY األقل من قيمة وحدات الصندوق.25الذين يمل+ون مجتمع!ن أو منفردين 

 ب
 اجتماع عقد إMN الدعوة جراءاتإ

 ملال�ي الوحدات

ي للسوق،  - ي واملوقع اإللكI�̧و وeإرسال إشعار ت+ون الدعوة الجتماع مال+ي الوحدات باإلعالن عن ذلك fg موقع مدير الصندوق اإللكI�̧و

 كتاçي إ�X جميع مال+ي الوحدات وأم!ن ا|'فظ وذلك:

 قبل عشرة أيام عXY األقل من االجتماع. -

 قبل االجتماع. وس7تضمن اإلشعار تار&خ االجتماع وم+انه ووقته والقرارات املقI�حة.21وeمدة ال تز&د عن ( -
ً
 ) يوما

 إال إذا حضره عدد -
ً
% عXY األقل من قيمة وحدات 25من مال+ي الوحدات يمل+ون مجتمع!ن  ال ي+ون اجتماع مال+ي الوحدات w'يحا

 الصندوق العام.
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إذا لم يتم اس<يفاء النصاب املذyور fg الفقرة السابقة، فسيقوم مدير الصندوق بالدعوة الجتماع ثا¸ي باإلعالن عن ذلك fg موقع مدير  -

ي للسوق وeإرسال إشعار ي واملوقع اإللكI�̧و كتاçي إ�X جميع مال+ي الوحدات وأم!ن ا|'فظ قبل موعد االجتماع الثا¸ي  الصندوق اإللكI�̧و

 أيا yانت ¸سبة الوحدات املمثلة fg االجتماع.5بمدة التقل عن (
ً
 ) أيام. و«عد االجتماع الثا¸ي w'يحا

 يجوز ل+ل مالك وحدات mعي!ن وكيل له لتمثيله fg اجتماع مال+ي الوحدات. -

 يجوز ل+ل مالك وحدات اإلدالء بصوت واحد fg اجتماع مال+ي الوحدات عن yل وحدة يمتلكjا وقت االجتماع. تصو?ت مال�ي الوحدات حقوق  ج

 الوحدات مال�ي حقوق  .14

 من مدير الصندوق. -
ً
 ا|'صول عXY مذكرة املعلومات وم45ص املعلومات الرئ7سية باللغة العرeية مجانا

 مدير الصندوق بطر&قة موجزة وçسيطة، و&تضمن املعلومات املتعلقة بخصائص الصندوق.ا|'صول عXY م45ص املعلومات الرئ7سية الذي £عده  -

 عند الطلب. -
ً
 ا|'صول عXY م45ص ل�_ل مال+ي الوحدات (عXY أن يظjر ذا امل45ص جميع املعلومات املرتبطة باملالك مقدم الطلب فقط) مجانا

 ات مال+ي الوحدات.حق التصو&ت fg اجتماع –ل املثال ال ا|'صر ÐيعXY س –ممارسة جميع ا|'قوق املرتبطة بالوحدات بما fg ذلك  -

 ) أيام من سر&ان التغي!�.10تلقي إشعار من مدير الصندوق بتفاصيل التغي!�ات األساسية عXY الصندوق، وذلك قبل ( -

 دت)اسI�داد الوحدات (fg الصندوق العام املفتوح) قبل سر&ان أي mغي!� أسا��à بدون رسوم اسI�داد (إن وج -

 من سر&ان التغي!�.21تلقي إشعار كتاçي من مدير الصندوق بأي mغي!�ات مjمة مقI�حة قبل ( -
ً
 ) يوما

 اسI�داد الوحدات (fg الصندوق العام املفتوح) قبل سر&ان أي mغي!� مjم بدون رسوم اسI�داد (إن وجدت) -

 ) أيام من سر&ان التغي!�.8لعام قبل (تلقي إشعار كتاçي من مدير الصندوق بأي mغي!� واجب اإلشعار fg الصندوق ا -

 تلقي إشعار فوري من مدير الصندوق عند قيامه بفرض mعليق لالشI�اك أو االسI�داد لوحدات للصندوق مع توضيح أسباب التعليق. -

 تلقي إشعار فوري من مدير الصندوق عند قيامه بإpØاء التعليق لالشI�اك أو االسI�داد لوحدات للصندوق. -

 دات املتضرر&ن ا|'ق fg ا|'صول عm XYعو&ض من مدير الصندوق عن جميع أخطاء التقو&م أو ال<سع!�.ملال+ي الوح -

 إصدار قرار خاص بطلب عزل أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الصندوق، و&وجه ذا الطلب ملديرالصندوق. -

 للمادة -
ً
 ) من الئحة صناديق االس<ثمار.70( أن يلÑIم مدير الصندوق بتطبيق جميع متطلبات اجتماعات مال+ي الوحدات وفقا

 للمادة ( -
ً
 ) من الئحة صناديق االس<ثمار.71أن يلÑIم مدير الصندوق بتطبيق جميع متطلبات تقديم التقار&ر إ�X مال+ي الوحدات وفقا

 fg حال دمج الصناديق، يلÑIم مدير الصندوق بتطبيق جميع متطلبات الباب الساkع من الئحة صناديق االس<ثمار. -

 ي إشعار كتاçي فوري من مدير الصندوق عند عزله ألم!ن ا|'فظ املع!ن من قبله.تلق -

 تلقي إشعار من مدير الصندوق عند إpØاء الصندوق العام. -

 باإلضافه إ�X أي حقوق أخرى مذyورة fg الئحة صناديق اإلس<ثمار. -

 الوحدات مال�ي مسؤولية .15

 اس<ثماره fg الصندوق أو جزء منه، والي+ون له أي مسئولية عن ديون والÑIامات الصندوق.تقتصر مسئولية مال+ي الوحدات fg تحمل خسارة 

 الوحدات خصائص .16

g ية م<ساو&ةÐمجزأة ذات قيمة ¸س �ل وحدة حصة مشاعة غ!y ات وا|'قوق. وتمثلÑ!ا نفس القيمة واملمjأصول واس<ثمارات الصندوق.جميع وحدات الصندوق من نفس النوع ول f 

 الصندوق  وأح�ام شروط YZ التغيABات .17

 ناديق االس<ثمار.يخضع ذا الصندوق |_ميع األح+ام املنظمة لتغي!� شروط وأح+ام صناديق االس<ثمار العامة واملوافقات واإلشعارات ا)'ددة بموجب الئحة ص أ

 ب
ذه الشروط واألح+ام، وeنود طلب االشI�اك أو أي وثائق أخرى ذات عالقة بالصندوق بامتالك وحدات fg الصندوق يوافق املشI�ك عXY أن شروط وأح+ام الصندوق الواردة  - fg

 |'فظ من الباطن.ستحكم العالقة ب7نه و ب!ن مدير الصندوق كما يوافق عXY الشروط و األح+ام ال�� تحكم العالقة ب!ن مدير الصندوق و أم!ن ا|'فظ و أم!ن ا
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 للمتطلبات النظامية واللوائح املرعية، بتعديل ذه الشروط واألح+ام، أو أي وثائق أخرى، kعد ا|'صول يوافق املشI�ك كذلك عXY أن مدير الصند -
ً
وق قد يقوم من وقت آلخر، وفقا

صندوق بإشعار مال+ي الوحدات مدير العXY موافقة مال+ي الوحدات ومن ثم موافقة يئة السوق املالية عXY التغي!�ات األساسية fg شروط وأح+ام الصندوق. وfg تلك ا|'ال، يقوم 

ي للسوق وذلك قبل ( ي واملوقع اإللكI�̧و  ) أيام من سر&ان التغي!�.10واإلفصاح عن تفاصيل التغي!�ات األساسية fg موقعه اإللكI�̧و

 بأي mغي!�ات مjمة مقI�حة fg شروط وأح+ام الص -
ً
ندوق. وfg تلك ا|'ال، يقوم مدير الصندوق بإشعار يقوم مدير الصندوق بإشعار يئة السوق املالية ومال+ي الوحدات كتابيا

ي واملوقع 21مال+ي الوحدات بالتغي!�ات املjمة وذلك قبل (  من سر&ان التغي!�. كما سيقوم مدير الصندوق باإلفصاح عن تفاصيل التغي!�ات املjمة fg موقعه اإللكI�̧و
ً
) يوما

ي للسوق وذلك قبل (  ) أيام من سر&ان التغي!�.10اإللكI�̧و

 بأي mغي!�ات واجبة اإلشعار وذلك قبل ( -
ً
 ) أيام من سر&ان التغي!�. كما سيقوم مدير الصندوق باإلفصاح8يقوم مدير الصندوق بإشعار يئة السوق املالية ومال+ي الوحدات كتابيا

ي للسوق وذلك قبل ( ي واملوقع اإللكI�̧و  أيام من سر&ان التغي!�. )21عن تفاصيل التغي!�ات الواجبة اإلشعار fg موقعه اإللكI�̧و

  االس$ثمار  صندوق  [\اءإ .18

 اa8االت ال��  ستوجب ف¡\ا إ[\اء الصندوق:

 برغبته fg ذلك قبل مدة ال تقل عن واحد وعشر&ن -
ً
 من التار&خ املسpåدف إل21pØ( إذا رغب مدير الصندوق بإpØاء الصندوق، فيجب عليه إشعار الjيئة ومالك الوحدات كتابيا

ً
اء ) يوما

 الصندوق دون اإلخالل بالشروط واألح+ام ومذكرة املعلومات ا|4اصة بالصندوق.

 لصندوق.يجب عXY مدير الصندوق البدء fg إجراءات تصفية الصندوق فور انpåائه، وذلك دون اإلخالل بالشروط واألح+ام ومذكرة املعلومات ا|4اصة با -

ي - ي للسوق املالية السعودية (تداول) انpåاء مدة الصندوق وتصفيته. يجب عXY مدير الصندوق اإلعالن fg موقعه اإللكI�̧و  واملوقع اإللكI�̧و

 

 

 الصندوق  مدير  .19

 أ
 وواجباته الصندوق  مدير  م|ام

 ومسؤولياته

وشروط وأح+ام الصندوق ومذكرة  مؤسسات السوق املالية) العمل ملص5'ة مال+ي الوحدات بموجب أح+ام الئحة صناديق االس<ثمار والئحة 1

 املعلومات، وذلك فيما يتعلق بالصندوق. 

بما fg ذلك واجب األمانة ة مؤسسات السوق املالي) يقع عXY عاتق مدير الصندوق االلÑIام بجميع املبادئ والواجبات ال�� نصت علpsا الئحة 2

 يحقق مصا|'jم وeذل ا|'رص املعقول. تجاه مال+ي الوحدات، والذي يتضمن العمل بما 

 عن القيام باآلmي: 3
ً
 ) ي+ون مدير الصندوق مسؤوال

 إدارة الصندوق.  .1

 عمليات الصندوق، بما فpsا ا|4دمات اإلدار&ة املقدمة إ�X الصندوق.  .2

 طرح وحدات الصندوق   .3

 الصندوق (ومذكرة املعلومات) واكتمالjا وأpØا yاملة وواx'ة وw'يحة وغ!� مضللة.  التأكد من دقة شروط وأح+ام -

 عن االلÑIام بأح+ام الئحة صناديق االس<ثمار، سواٌء أأدى مسؤولياته وواجباته kش+ل مباشر أم yلف pÍا ج4
ً
jة ) ُ£عّد مدير الصندوق مسؤوال

 تجاه مال+ي الوحدات عن ةمؤسسات السوق املالية صناديق االس<ثمار والئحة خارجية بموجب أح+ام الئح
ً
، وُ«عد مدير الصندوق مسؤوال

 خسائر الصند وق الناجمة kسÐب االحتيال أو اإلمال أو سوء التصرف أو التقص!� املتعمد. 

 عن وضع السياسات واالجراءات ل5
ً
رصد ا)4اطر ال�� تؤثر fg اس<ثمارات الصندوق، وضمان سرعة التعامل ) ُ£عّد مدير الصندوق مسؤوال

 معjا. عXY أن تتضمن تك السياسات واإلجراءات القيام kعملية تقو&م ا)4اط ر kش+ل سنوي عXY األقل. 

 عن االلÑIام بما ورد fg امل5'ق رقم (6
ً
ارات تقدم بطلبات املوافقة أو اإلشع)من الئحة صناديق االس<ثمار عند ال11) ُ£عَد مدير الصندوق مسؤوال

 للjيئة. 

 ) تطبيق برنامج مراقبة املطابقة وااللÑIام لصندوق االس<ثمار، وتزو&د الjيئة ب�تائج التطبيق عند طل
pا.7

 ب
مدير الصندوق YZ ;عيBن مدير  حق

 صندوق من الباطن
 يحق ملدير الصندوق mعي!ن مدير صندوق من الباطن إذا رأى ضرورة لذلك.

 ج
 الصندوق  مدير  لعزل  املنظمة األح�ام

 اس$بداله أو 

 
ً
 لتعي!ن مدير صندوق بديل للصندوق أو اتخاذ أي تدب!� آخر تراه مناسبا

ً
، أ ) للjيئة حق عزل مدير الصندوق واتخاذ أي إجراء تراه مناسبا

 وذلك fg حال وقوع أي من ا|'االت اآلتية:

 .مؤسسات السوق املاليةتوقف مدير الصندوق عن ممارسة ¸شاط اإلدارة دون إشعار الjيئة بذلك بموجب الئحة 
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 إلغاء ترخيص مدير الصندوق fg ممارسة ¸شاط اإلدارة أو �'ب أو mعليقه من قبل الjيئة. .1

2.  fg يئة من مدير الصندوق إللغاء ترخيصjال Xممارسة ¸شاط اإلدارة.تقديم طلب إ� 

 الÑIام النظام أو لوائحه التنفيذية.ب -ش+ل تراه الjيئة جور&اk -إذا رأت الjيئة أن مدير الصندوق قد أخل  .3

وفاة مدير ا)'فظة االس<ثمار&ة الذي يدير أصول صندوق االس<ثمار أو �_زه أواستقالته مع عدم وجود �4ص آخر م�_ل لدى  .4

 XY إدارة أصول صندوق االس<ثمار أو أصول الصناديق ال�� يديرا مدير ا)'فظة.مدير الصندوق قادر ع

 أpØا ذات أمية جور&ة. -ناء عXY أسس معقولةب –أي حالة أخرى ترى الjيئة  .5

 من الفقرة (أ) أعاله. 5يجب عXY مدير الصندوق إشعار يئة السوق املالية بأي من ا|'االت الوارد ذكرا fg الفقرة  )ب 

 للفقرة (أ) في<يع!ن عXY مدير الصندوق التعاون kش+ل yامل من أجل املساع )  ج
ً
 من صالحياpÏا وفقا

ً
دة fg حال مارست يئة السوق املالية أيا

 األو�X من mعي!ن مدير الصندوق البديل. و&جب عXY 60عm XYسjيل النقل السلس للمسؤوليات إ�X مدير الصندوق البديل وذلك خالل الـ
ً
 يوما

 لتقدير يئة السوق املالية ا)'ض، إ�X مدير الصندوق البديل جميع 
ً
 ووفقا

ً
 ومناسبا

ً
مدير الصندوق املعزول أن ينقل حيثما yان ضرور&ا

 العقود املرتبطة بالصندوق.

 اa8فظ أمBن .20

 أ
 وواجباته اa8فظ أمBن م|ام

 ومسؤولياته

 األدوار األساسية ومسؤوليات أمBن اa8فظ:

 بن+ي محfY وÌيداع جميع املبالغ النقدية املتحصلة من طرح وحدات الصندوق واإلشI�اyات للعمالء.فتح حساب  -

 لالتفاقية املوقعة معه واملjام املوyلة إليه. -
ً
 اإلشراف عXY أم!ن ا|'فظ من الباطن لضمان أدائه ألدواره عXY أتم وجه وفقا

 

 األدوار األساسية ومسؤوليات أمBن اa8فظ من الباطن:

 حفظ أصول الصندوق kش+ل منفصل عن أي أوراق مالية أو أصول أخرى عائدة ألم!ن ا|'فظ بالباطن أو مدير الصندوق. -

 االحتفاظ ب+افة ال�_الت املتعلقة بحفظ األصول.  -

 القيام ب+افة اإلجراءات اإلدار&ة الالزمة فيما يتعلق بحفظ األصول. -

 ب
مBن اa8فظ YZ ;عيBن أمBن أ حق

 الباطنحفظ من 
 .يحق ألم!ن ا|'فظ mعي!ن أم!ن حفظ من الباطن

 ج
املنظمة لعزل أمBن اa8فظ أو  األح�ام

 اس$بداله

 للjيئة عزل أم!ن ا|'فظ املع!ن من قبل مدير الصندوق أو اتخاذ أي تدب!� تراه مناسب fg حال وقوع أي من ا|'االت اآلتية: -

 .مؤسسات السوق املاليةتوقف أم!ن ا|'فظ عن ممارسة ¸شاط ا|'فظ دون إشعار الjيئة بذلك بموجب الئحة  -1

 .إلغاء ترخيص أم!ن ا|'فظ fg ممارسة ¸شاط ا|'فظ أو �'به أو mعليقه من قبل الjيئة -2

 ¸شاط ا|'فظ.تقديم طلب إ�X الjيئة من أم!ن ا|'فظ إللغاء ترخيصه fg ممارسة  -3

 الÑIام النظام أو لوائحه التنفيذية .ب –ش+ل تراه الjيئة جور&ا k –إذا رأت الjيئة أن أم!ن ا|'فظ قد أخل  -4

 جور&ة. أpØا ذات أمية –ناء عXY أسس معقولة ب –أي حالة أخرى ترى الjيئة  -5

ذه ا|'ال سيقوم مدير الصندوق بتع!ن أم!ن حفظ بديل ونقل مسؤوليا� - f أم!ن ا|'فظ البديل خالل Xعي7نه. 60ت ا|'فظ إ�m من 
ً
 يوما

 fg. الوحدات مال+ي مص5'ة fg ا|'فظ أم!ن عزل  أن معقول  kش+ل رأى إذا كتاçي إشعار بموجب ا|'فظ أم!ن عزل  الصندوق  ملدير يجوز  كما -

 ) 30( خالل له بديل حفظ أم!ن بتعي!ن الصندوق  مدير سيقوم ا|'ال ذه
ً
  اإلفصاح س7تم و. الكتاçي اإلشعار ا|'فظ أم!ن mسلم من يوما

ً
 فورا

fg ي الصندوق  مدير موقع ي السوق  وموقع اإللكI�̧و  .بديل حفظ أم!ن mعي!ن عن اإللكI�̧و

 القانوdي اacاسب .21

 تم mعي7نه بواسطة مدير الصندوق كمراجع خارfø |'سابات الصندوق للقيام kعملية املراجعة. PWCبرا£س ووتراوس yوeرز  اacاسب القانوdي اسم أ

 ب
اacاسب القانوdي وواجباته  م|ام

 ومسؤولياته
ي بمراجعة القوائم املالية األولية والسنو&ة للصندوق.  يقوم ا)'اسب القان̧و

 ج
 اacاسب الس$بدال املنظمة األح�ام

 للصندوق  القانوdي

fg  ه فجب عليه أخذ موافقة مجلس إدارة الصندوق. و&+ون ألعضاء مجلس�غي!m ي بديل أو حال أراد مدير الصندوق mعي!ن أي محاسب القان̧و

ي املع!ن، fg أي من ا|'االت اآلتية: ي أو توجيه مدير الصندوق لتغي!� ا)'اسب القان̧و  اإلدارة ا|'ق fg رفض mعي!ن ا)'اسب القان̧و

ي تتعلق بتأدية مjامه. وجود ادعاءات -  قائمة ومjمة حول سوء السلوك امل� للمحاسب القان̧و



20 

 

 

ي للصندوق مستقال. -  لم £عد ا)'اسب القان̧و

ي ال يملك املؤالت وا|è4�ات ال+افية لتأدية مjام املراجعة kش+ل مرض. -  إذا قرر مجلس إدارة الصندوق أن ا)'اسب القان̧و

ي املعّ!ن فيما يتعلق بالصندوق.إذا طلبت الjيئة وفقا         -  لتقديرا ا)'ض mغي!� ا)'اسب القان̧و

 

 الصندوق  أصول  .22

 ) من ذه ال�شرة لصا|ÿ صندوق االس<ثمار.20جميع أصول الصندوق محفوظة بواسطة أم!ن ا|'فظ ا)'دد fg الفقرة رقم ( أ

 اآلخر&ن.يجب عXY أم!ن ا|'فظ فصل أصول الصندوق عن أصوله وعن أصول عمالئه  ب

 ج

ن ا|'فظ أو أم!ن ا|'فظ من الباطن جميع أصول الصندوق مملوكة kش+ل جماfã ملال+ي الوحدات ملكية مشاعة. وال يجوز أن ي+ون ملدير الصندوق ومدير الصندوق من الباطن أو أم!

 إذا yان مدير الصندوق ومدير الصندوق من الباطن أو أم!ن ا|'فظ أو أم!ن ا|'فظ أو مقدم املشورة أو املوزع أي مص5'ة fg أصول الصندوق أو مطالبة فيما يتعلق بتلك األصول، إال

 لوحدات الصندوق، وذلك fg حدود ملكيته، أو yان مسموحا pÍذه املطالبات بموجب أح+ام الئح
ً
ذه من الباطن أو مقدم املشورة أو املوزع مال+ا fg اpqع ÿة صناديق االس<ثمار وأف�

 مذكرة املعلومات.الشروط واألح+ام أو 

 الوحدات مالك إقرار  .23

لصندوق، وكذلك يقر بموافقته عXY خصائص بمشاركة مالك الوحدات fg الصندوق فإنه يقر باالطالع عXY شروط وأح+ام الصندوق ومذكرة املعلومات وم45ص املعلومات الرئ7سية ا|4اصة با

 الوحدات ال�� اشI�ك فpsا.
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 مذكرة املعلومات 
 

 

 اسم الصندوق 

  للذ�ب فالكم صندوق 

 )(صندوق اس<ثماري عام مفتوح

 

 مدير الصندوق 

   شركة فالكم ل45دمات املالية

 

 أمBن اa8فظ 

  املـالية ل45دمـات فالكـم شركة

 

 الباطن منأمBن اa8فظ 

 بنك ان<سا سانباولو سو«سرا

 

 :املعلومات مذكرةتار?خ اصدار 

 م04/02/2020

 آخر تحديث تم بتار?خ:

 م27/10/2020

 تخضع مذكرة املعلومات ا|4اصة بصندوق فالكم للذب ومحتو&اpÏا ألح+ام النحة صناديق االس<ثمار الصادرة عن يئة السوق املالية

 مذكرة املعلومات، نن�ÿ باألخذ بمشورة مس<شار م�""نن�ÿ املس<ثمر&ن بقراءة محتو&ات مذكرة املعلومات وفjمjا. وfg حال mعذر فjم محتو&ات 

 

�ام إشعار  

منفردين yامل املسؤولية عن روجعت مذكرة املعلومات من قبل مجلس إدارة الصندوق وتمت املوافقة علpsا. و&تحمل مدير الصندوق وأعضاء مجلس إدارة  الصندوق مجتمع!ن و 

مات. كما يقر و&ؤكد أعضاء مجلس إدارة الصندوق ومدير الصندوق ب�'ة واكتمال املعلومات الواردة fg مذكرة املعلومات، كما دقة واكتمال املعلومات الواردة fg مذكرة املعلو 

 يقرون و&ؤكدون عXY أن املعلومات والبيانات الواردة fg مذكرة املعلومات غ!� مضللة.

 

ال تتحمل الjيئة أي مسؤولية عن محتو&ات مذكرة املعلومات، وال mعطي أي تأكيد يتعلق بدقpåا أو  وافقت يئة السوق املالية عXY تأس7س صندوق االس<ثمار وطرح وحداته.

pqا. وال mعطي يئة السوق املالية أي اكتمالjا، وتخfY نفسjا صراحة من أي مسؤولية مjما yانت، ومن أي خسارة ت�تج عما ورد fg مذكرة املعلومات أو عن االعتماد عXY أي جزء م

ردة fg الشروط واألح+ام kشأن جدوى االس<ثمار fg الصندوق من عدمه وال mع�� موافقpåا عXY تأس7س الصندوق توصيpåا باالس<ثمار فيه أو تأكيد w'ة املعلومات الوا توصية

 ومذكرة املعلومات، وتؤكد عXY أن قرار االس<ثمار fg الصندوق £عود للمس<ثمر أو من يمثله.

 

االس<ثمار لصندوق  نةیاملع ةیالشرع الرقابة ئةی� قبل من املعتمدة ةیالشرع �ی!املعا مع توافقیفالكم للذب کصندوق اس<ثماري  تمت املوافقة عXY صندوق 
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  االس$ثمار  صندوق  معلومات .1

  االس$ثمار  صندوق  اسم )أ

  للذب فالكم صندوق 

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

 م04/02/2020

افقة تار?خ )ج   وحداته وطرح االس$ثمار  صندوق  تأس�س ع�M ال|يئة مو

 م04/02/2020

  الصندوق  استحقاق وتار?خ الصندوق  مدة )د

و صندوق اس<ثماري عام مفتوح، ولن ي+ون ناك مدة محددة لعمل الصندوق وال تار&خ الستحقاق الصندوق. للذب فالكمصندوق  

  االس$ثمار  صندوق  عملة )ه

 .األمر&+ي الدوالر

  وممارساته االس$ثمار  سياسات .2

 : االس$ثمار  لصندوق  االس$ثمار?ة األ�داف )أ

ية عXY املدى و صندوق اس<ثماري عام مفتوح متوافق مع املعاي!� الشرعية و«س<ثمر kش+ل غ!� ¸شط fg سلعة الذب، حيث £س¶X لتحقيق نمو و م+اسب رأسمال

الفور&ة للذب بالدوالر أمر&+ي) قبل الرسوم واملصار&ف. التوزع عXY مال+ي الوحدات أي العقود ) XAU/USDالطو&ل من خالل محاyاة أداء مؤشر عملة سلعة الذب 

د £س<ثمر الصندوق بحد أرeاح وÌنما يتم إعادة اس<ثمار yافة األرeاح ا)'ققة fg نفس الصندوق. جميع اس<ثمارات الصندوق �f خارج اململكة العرeية السعودية. ق

 �àñأصول الصند10أق fومتطلبات % من إجما� �ا معاي!jة رقابية لjواملرخصـة من ج 
ً
 عاما

ً
وق fg صناديق سلعة الذب (املتوافقة مع املعاي!� الشرعية) املطروحة طرحـا

 Xسيولة نقدية قد تصل إ�k السيولة يحتفظ الصندوق �يئة السوق املالية. لتوف!jكما قد £10تنظيمية مماثلة ل ،XYأصول الصندوق كحد أع fس<ثمر % من إجما�

 واملرخصـة من جjة رقابية لjا معاي!� 
ً
 عاما

ً
ومتطلبات تنظيمية مماثلة لjيئة الصندوق fg صناديق أدوات أسواق النقد (املتوافقة مع املعاي!� الشرعية) املطروحة طرحـا

 X10السوق املالية وذلك ب�سبة قد تصل إ�.XYأصول الصندوق كحد أع fمن إجما� % 

 أسا¯�� ®ش�ل ف¡\ا الصندوق   س$ثمر  سوف ��ال املالية األوراق نوع )ب

 

مـــن إجـــمــــــا�ـــf أصــــــــــــــول  األد¸ـــى ا|ـــ'ــــــد األصول  فئات

 الصندوق 

 من إجما�f أصول الصندوق  األعXY ا|'د

 XAU/USD 90% 100%  سلعة الذبعملة 

 املعـــاي!�(املتوافقـــة مع  صــــــــــــنـــاديق أدوات أســــــــــــواق النقـــد

ـــــــــــــــــة من جjة   ومرخصــــــ
ً
 عاما

ً
ـــــــــــــــــا الشـــــرعية) املطروحة طرحـ

ـــات تنظيميـــــة ممـــــاثلـــــة لjيئـــــة  رقـــــابيـــــة لjـــــا معـــــاي!� ومتطلبــ

     السوق املالية

0% 10% 

 ) الشـــــرعية املعاي!�(املتوافقة مع  ســـــلعة الذب صـــــناديق

 
ً
ـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــة من جjة رقابية لjا املطروحة طرحـ  ومرخصــــــــ

ً
عاما

 السوق املالية معاي!� ومتطلبات تنظيمية مماثلة لjيئة

0% 10% 

 %10 %0 نقد
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افية منطقة أو  معBن بلد YZ أو  القطاعات من مجموعة أو  صناعة أو  معينة مالية أوراق YZ االس$ثمار  ترك�B  سياسة )ج   معينة جغر

أصول الصندوق. كما £س<ثمر  من إجما�f 100% من إجما�f أصول الصندوق وeحد أعXY %90£س<ثمر الصندوق kش+ل رئfg �àá7 عملة سلعة الذب بحد أد¸ى 

 ومرخصـة من جjة رقابية لjا معاي!� ومت
ً
 عاما

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

 XYيئة السوق املالية بحد أعjصناديق س10ل fg أصول الصندوق، و«س<ثمر الصندوق fمن إجما� % 
ً
لعة الذب (املتوافقة مع الضوابط الشرعية) املطروحة طرحـا

 �àñيئة السوق املالية بحد أقjومتطلبات تنظيمية مماثلة ل �ا معاي!jة رقابية لjواملرخصـة من ج 
ً
%من إجما�f أصول الصندوق. يحتفظ الصندوق kسيولة 10عاما

 Xجمي10نقدية قد تصل إ� .XYأصول الصندوق كحد أع fية السعودية.% من إجما�eع اس<ثمارات الصندوق ست+ون خارج اململكة العر 

  اس$ثماراته ف¡\ا الصندوق  و?°يع  ش�Aي  أن يحتمل ال�� املالية وراقاأل  أسواق )د

ر&ة عن طر&ق ا£س<ثمر الصندوق fg سوق سلعة الذب السو«سري وو سوق ما�f يتم فيه بيع وشراء سلعة الذب قبل املشارك!ن فيه من بنوك مركز&ة وeنوك تج

، حيث £س<ثمر الصندوق  Swiss Financial Market Supervisory Authorityشب+ات االتصال والكمبيوتر و«شرف عليه الjيئة اإلشرافية للسوق املالية السو«سر&ة 

سو«سرا. وو بنك مرخص من قبل الjيئة اإلشرافية للسوق املالية السو«سر&ة. ال£س<ثمر fg شرyات mعدين الذب  -fg سلعة الذب عن طر&ق بنك ان<سا سانباولو

 أو الشرyات ال�� mس<ثمر أو تتداول بالذب.

  االس$ثمار  لصندوق  االس$ثمار?ة قراراته اتخاذ ®غرض استخدام|ا ق الصندو  ملدير  يمكن ال�� واألدوات واألساليب املعامالت )ه

تم استخدام أي يدار الصندوق بأسلوب اإلدارة الغ!� ¸شط عند اس<ثماره fg سلعة الذب لتحقيق أداف الصندوق، و«س<ثمر kش+ل مباشر fg سلعة الذب وال ي -

 مشتقات مالية. 

وال £غ!� ¸سب اس<ثماره fg سلعة الذب بناًء عXY توقعات سعر سلعة الذب. fg حال ارتفاع سعر سلعة الذب أو انخفاضjا ال يقدم الصندوق أي تنو«ع fg األصول  -

صة ول لسلعة الذب �f أونفسيحاyي الصندوق ذا االرتفاع أو الÑôول fg سعر سلعة الذب. عملة التداول fg سوق سلعة الذب �f الدوالر األمر&+ي ب7نما وحدة التدا

 بالدوالر األمر&+ي. 999,9، أي mغ!� fg سعر سلعة الذب و £عكس التغ!� fg قيمة أونصة ذب ذو نقاوة تبلغ 999,9ذب ذو نقاوة تبلغ 

ه االنحراف %. ُيقاس امش اإلنحراف عXY أن1£س¶X الصندوق إ�X محاyاة أداء املؤشر عن طر&ق ا|'فاظ عXY عدم تجاوز امش اإلنحراف عن ا|'د األق�àñ وو  -

وو مؤشر يتم استخراجه من  "XAU / USDاملعياري للفرق ب!ن العائد األسبوfã للصندوق مقارنة بالعائد األسبوfã للمؤشر. مؤشر الصندوق و عملة سلعة الذب "

  999,9منصة بلومب!�غ وو £عكس سعر سلعة الذب الفوري بالدوالر األمر&+ي ل+ل أونصة من سلعة الذب ذو نقاوة تبلغ 

 مع املؤشر عXY أساس سنوي.  0.85£س¶X الصندوق إ�X تحقيق حد أد¸ى ملعامل االرتباط قدره  -

-  Xداد.10يحتفظ مدير الصندوق ب�سبة سيولة نقدية قد تصل إ��Iام بطلبات االسÑIأصول الصندوق وذلك لالل fمن إجما� % 

حيث £عكس السعر قيمة األونصة من سلعة الذب ذو نقاوة  XAU/USDسعر عملة سلعة الذب آلية إختيار سلعة الذب: املؤشر االسI�شادي للصندوق و  -

 ألن الصندوق £س¶X )'اyاة أداء مؤشر عملة سلعة الذب  999,9
ً
قبل الرسوم واملصار&ف فإن الصندوق £س<ثمر فقط fg سلعة  XAU/USDبالدوالر األمر&+ي. نظرا

 زود الذب ا)'دد(بنك ان<سا سانباولو سو«سرا).وذلك عن طر&ق م 999,9الذب ذو نقاوة 

 ومرخصـة من جjة رقابية لjا معاي!� وم -
ً
 عاما

ً
تطلبات تنظيمية مماثلة £س<ثمر الصندوق fg صناديق سلعة الذب ال�� تتوافق مع املعاي!� الشرعية املطروحة طرحـا

 لjيئة السوق املالية. 

pÍا: س7تم تفضيل الصندوق ال�� ت+ون فيه مصار&فه منخفضة بال�سبة لصاfg أصول الصندوق ومتوافق مع املعاي!�  آلية إختيار صناديق سلعة الذب املس<ثمر -

فقط و أن ال £س<ثمر الصندوق املس<ثمر به XAU/USD  fgالشرعية وت+ون اس<ثماراته خارج اململكة و&<بع أسلوب غ!� ¸شط عند االس<ثمار fg عملة سلعة الذب 

بقjا ذب أو الشرyات ال�� تتداول بالذب و&دار من قبل مدير صندوق مرخص من يئة رقابية لjا معاي!� ومتطلبات تنظيمية مماثلة لتلك ال�� تطشرyات mعدين ال

 خfY ملدير الصندوق.ايئة السوق املالية fg اململكة العرeية السعودية و يتمتع kسمعة جيدة ومركز ما�f سليم ومخاطر منخفضة وذلك حسب التص�يف والتقييم الد

ومتوافق مع املعاي!�  آلية إختيار صناديق أدوات أسواق النقد املس<ثمر pÍا: س7تم تفضيل الصندوق ال�� ت+ون فيه مصار&فه منخفضة بال�سبة لصاfg أصول الصندوق  -

طلبات تنظيمية مماثلة لتلك ال�� تطبقjا يئة السوق املالية fg الشرعية وت+ون اس<ثماراته خارج اململكة و&دار من قبل مدير صندوق مرخص من يئة لjا معاي!� ومت

 اململكة العرeية السعودية و يتمتع kسمعة جيدة ومركز ما�f سليم ومخاطر منخفضة وذلك حسب التص�يف والتقييم الداخfY ملدير الصندوق.

الصندوق fg سلعة الذب أو صناديق سلعة الذب أو صناديق أدوات أسواق النقد  لن يقوم مدير الصندوق بتوز«ع أي أرeاح عXY املشI�ك!ن وأي رeح من اس<ثمارات -

 فس7تم إعادة اس<ثمارا fg الصندوق. 

 جميع اس<ثمارات الصندوق ست+ون خارج اململكة العرeية السعودية. -
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  الصندوق  اس$ثمارات ضمن إدراج|ا يمكن ال  ال�� املالية األوراق )و

  ذكرا تم ال�� غ!� مالية أوراق fg باالس<ثمار الصندوق  يقوم لن
ً
 . ج/2 بالفقرة سابقا

 ع�M نوع (أنواع) األوراق املاليةقيود ال  )ز

 ال يوجد

  آخرون صناديق دراءم أو  املدير  ذلكيدير�ا   اس$ثمار  صناديق أو  الصندوق  وحدات YZ الصندوق  أصول  اس$ثمار  فيه يمكن الذي اa8د )ح

% من صاfg 25% من إجما�f أصول صندوق فالكم للذب و بما اليتجاوز 10الصندوق fg صناديق مدراء صناديق آخر&ن و ا|'د األق�àñ الذي يمكن اس<ثمار أصول 

دار من قبل مدير أصول صندوق فالكم للذب، حيث لن يتم فرض أي رسوم إضافية من قبل مدير الصندوق ( فالكم ل45دمات املالية) عند اس<ثماره fg أي صندوق ي

 لن £س<ثمر صندوق فالكم للذب fg أي صندوق يدار من قبل مدير الصندوق ( فالكم ل45دمات املالية).صندوق آخر. 

 الصندوق  أصول  بر�ن يتعلق فيما سياساته و²يان, االق�Aاض صالحيات ممارسة ®شأن الصندوق  مدير  وسياسة, االق�Aاض YZ االس$ثمار  صندوق  صالحيات )ط

 �àñاض بحد أق�Iذا القرض ٪ 10يمكن للصندوق االقمن صاfg قيمة أصول الصندوق حيث س7تم االقI�اض بدون رن ألي من أصول الصندوق. س7تم استخدام 

 شjر. 12ض بال+امل إلدارة السيولة ولن يتم استخدامه yوسيلة لتعز&ز العوائد. fg حالة ال5_وء إ�X اإلقI�اض إلدارة السيولة فلن تتجاوز مدة القر 

  نظAB  طرف أي مع للتعامل األع�M اa8د عن اإلفصاح )ي

 ألن الصندوق £ستطيع االس<ثمار ح�� 
ً
٪ من إجما�f قيمة أصول الصندوق فقط fg صناديق سلعة الذب األخرى وصناديق أدوات أسواق النقد املتوافقة مع 10نظرا

% من صاfg أصول صندوق فالكم 25للذب و بما اليتجاوز  % من إجما�f أصول صندوق فالكم10املعاي!� الشرعية، فإن ا|'د األعXY للتعامل مع أي طرف نظ!� و 

 للذب

  الصندوق  مخاطر  إلدارة الصندوق  مدير  سياسة )ك

ا)'تملة، حيث تخضع  £عد االس<ثمار fg الصندوق من فئة االس<ثمارات عالية ا)4اطر، وال يضمن مدير الصندوق نجاح االسI�اتيجيات املتبعة fg مواجjة ا)4اطر -

) ("ا)4اطر الرئ7سية لالس<ثمار fg الصندوق"). ومع ذلك، س7تخذ مدير الصندوق جميع 3الصندوق للعديد من ا)4اطر كما و مذyور ضمن الفقره (اس<ثمارات 

fYستعرض فيما ي االسI�اتيجية املتبعة  اإلجراءات املمكنة للتعامل مع ا)4اطر ال�� يتعرض لjا الصندوق والتخفيف من آثارا بما يحقق مص5'ة مال+ي الوحدات. ̧و

 للتعامل مع ا)4اطر:

مرخص من يئة رقابية قبل اختيار مزود سلعة الذب وأم!ن ا|'فظ، سيقوم مدير الصندوق بإجراء العناية الالزمة للتأكد من أن مزود سلعة الذب أو أم!ن ا|'فظ  -

رeية السعودية و يتمتع kسمعة جيدة ومركز ما�f سليم ومخاطر منخفضة وذلك حسب التص�يف معI�ف pÍا وتتوافق أنظمpåا مع أنظمة يئة السوق املالية fg اململكة الع

 والتقييم الداخfY ملدير الصندوق.

ذات العالقة واللوائح األخرى  الÑIام مدير الصندوق بنظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية والئحة صناديق االس<ثمار الصادرة عن مجلس يئة السوق املالية واألنظمة -

 السار&ة fg اململكة العرeية السعودية.

 االلÑIام بالقيود االس<ثمار&ة املذyورة fg الئحة صناديق االس<ثمار وشروط وأح+ام ومذكرة معلومات الصندوق. -

 ي اس<ثمار يقرر الصندوق الدخول به.االلÑIام بآلية اتخاذ القرار االس<ثماري للصندوق، والس¶f ل5'صول عXY أكè� قدر من املعلومات ذات العالقة بأ -

 متاkعة قسم املطابقة وااللÑIام أل¸شطة الصندوق والÑIام مدير الصندوق بحدوده االس<ثمار&ة، وواجباته تجاه العميل. -

 رار االس<ثماري.أما ا)4اطر غ!� القابلة للت�بؤ فستقوم فالكم ل45دمات املالية ببذل ا|_jد )'اولة دراسة ذه ا)4اطر قبل اتخاذ الق -

 

 سياسة مدير الصندوق إلدارة ا)4اطر عXY مستوى الصندوق: -

ت، ومراجعة األداء ال سيما fg ستعمل |_نة االس<ثمار عXY التأكد من الÑIام الصندوق باللوائح وا|'دود اإلرشادية لسياسة االس<ثمار ، وتنفيذ االسI�اتيجية واإلجراءا

fg دفه املتمثلjاة املؤشر. تحقيق الصندوق لyمحا 

 سياسة مدير الصندوق إلدارة مخاطر السوق: -

¸شطة fg االس<ثمار  فيما يتعلق بتقلبات سعر سلعة الذب فإن مدير الصندوق لن يتخذ أي تداب!� للتخفيف من ذا ا|4طر. حيث أن الصندوق ي<بع اسI�اتيجية غ!�

 أن سعر الوحدة £عتمد عXY حركة fg سلعة الذب وال يقوم بتغي!� اسI�اتيجيته عند mغ!� سعر 
ً
سلعة الذب الناتج عن مخاطر السوق، وعليه يدرك املس<ثمر تماما

 سعر سلعة الذب.

 سياسة مدير الصندوق إلدارة مخاطر االئتمان: -
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ملزود سلعة الذب قبل قسم الرقابة وÌدارة ا)4اطر بالشركة �f ا|_jة املسؤولة عن املوافقة عXY مزود سلعة الذب. سيقوم القسم kعمل تقييم )4اطر االئتمان  

أن £س<ثمر الصندوق  نیمک لتيا النظ!�ة طرافألا جعةرامو دباعتمابالشركة  طرلمخاإدارة الرقابة وÌدارة ا مقس ومسیقاختياره وس7تم تحديث التقييم kش+ل سنوي. 

)4تلفة وÌبالغ عن معjا من خالل صناديق أدوات أسواق النقد أو fg صناديق أخرى لسلعة الذب. سيقوم القسم بفرض حدود وÌرشادات للمخاطر، وتقييم ا)4اطر ا

 .تموقف الصندوق بناًء عXY ا)4اطر املقدرة ، واالستمرار fg مراقبة وتقديم املالحظا

 سياسة مدير الصندوق إلدارة مخاطر السيولة: -

٪ من اجمـا�f أصول الصندوق كحد أقfg �àñ صناديق أدوات أسواق النقد (املتوافقة مع 10أجل توف!� السيولة للصندوق ، سيخصص الصندوق ما يصل إ�X  من

 ومرخصـة من جjة رقابية لjا معاي!� وم
ً
 عاما

ً
 تطلبات تنظيمية مماثلة لjيئة السوق املالية.املعاي!� الشرعية) املطروحة طرحـا

 سياسة مدير الصندوق إلدارة مخاطر أخرى: -

 االس<ثمار fg صناديق سلعة الذب األخرى املعتمدة. باإلضافة -
ً
 إ�X ذلك، لتوف!� التنوع، يمكن ملدير الصندوق أيضا

 

  املؤشر  a8ساب املتبعة واملنP³ية واألسس للمؤشر  املزودة واP8|ة االس�Aشادي املؤشر  )ل

 

 املؤشر مزود الف|رس طر?قة االح$ساب

يتم حساب ذا املؤشر بناًء عXY متوسط عروض أسعار البيع و الشراء املقدمة من البنوك املركز&ة 

والبنوك التجار&ة العاملية حيث تقوم منصة بلومب!�غ بجمع ذه البيانات وحساب متوسط سعر 

و مؤشر £عكس سعر سلعة  XAU / USDسلعة الذب "عملة  XAU/USD. عملة سلعة الذب  "

 f� بالذب الفوري بالدوالر األمر&+ي ل+ل أونصة من سلعة الذب.. عملة التداول fg سوق الذ

 999,9الدوالر األمر&+ي ب7نما وحدة التداول للذب fg سوق الذب �f أونصة ذب ذو نقاوة تبلغ 

زودة للمؤشر (بلومب!�غ) قيمة األونصة من سلعة الذب ، حيث £عكس سعر املستخرج من ا|_jة امل

 بالدوالر األمر&+ي. 999,9ذو نقاوة 

سعر عملة سلعة الذب  بلومب!�غ

  XAU/USD  مقابل الدوالر

 

   وجدت إن املشتقات عقود استخدام من ال|دف )م

 .ينطبق ال

افق إعفاءات أي )ن   االس$ثمار  ع�M حدود أو  قيود أي ®شأن املالية السوق  �يئة عل¡\ا تو

 اليوجد.

  الصندوق  YZ لالس$ثمار  الرئ�سية ا0cاطر  .3

قلبات fg أســعار الذب £عد االســ<ثمار fg الصــندوق من فئة االســ<ثمارات عالية ا)4اطر بالنظر الســ<ثماره fg بيع وشــراء الذب، ومن املر�ÿ أن يتعرض الصــندوق لت )أ

 kسÐب طبيعة تداول اس<ثمارات الصندوق.

.األداء السابق  )ب
ً
 لصندوق االس<ثمار، أو األداء السابق للمؤشر ال يدل عXY ما سي+ون عليه أداء الصندوق أو املؤشر مستقبال

 لألداء السابق fg املستقبل. )ج
ً
 الصندوق ال يضمن ملال+ي الوحدات أن أداء الصندوق (أو أداءه مقارنة باملؤشر) س7تكرر أو ي+ون مماثال

 لدى أي بنك محfY £سوق أو يÐيع األوراق املالية أو تاkع لصندوق االس<ثمار.إن االس<ثمار fg الصندوق ال £عد ود )د
ً
 £عة

 قد يتعرض املس<ثمر&ن fg الصندوق إ�X مخاطر خسائر مالية جزئية أو yلية ناتجة عن اس<ثماراpÏم fg وحدات الصندوق. )ه

4اطر املعّرض لjا صــندوق االســ<ثمار وأي ظروف من ا)'تمل أن تؤثر fg صــاfg قيمة قائمة للمخاطر الرئ7ســة ا)'تملة املرتبطة باالســ<ثمار fg صــندوق االســ<ثمار، وا) )و

 أصول الصندوق وعائداته

 :االس$ثمار قيمة نقص مخاطر  -

 عليه ســـ7نخفض ، الســـابقة األســـعار ســـلعة الذبســـتعادة اkشـــ+ل جوري وعدم  الذب عر ســـلعةســـfg حال انخفاض 
ً
نخفاض ال  صـــاfg قيمة أصـــول الصـــندوق تبعا

 . سعر سلعة الذب
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 : سلعة الذ�بالطلب ع�M  مخاطر  -

 اآلجل البيع: مpqا عوامل kعدة سلعة الذب عXY والطلب العرض يتأثر .رyود بفI�ات يمر و عليه الطلب فpsا يزداد بفI�ات يمر  أخر سلع سوق  yأي سلعة الذب سوق 

 وyافة واألجور، الطاقة ت+لفة ذلك fg بما سلعة الذب مناجم إنتاج عوامل للذب، املركز&ة البنوك وeيع شراء ،سلعة الذب ومنت�f املناجم قبل من للذب

، سيؤدي ذلك إ�X انخفاض سعر سلعة الذب. عند انخفاض الطلب عXY أو ارتفاع العرض من للذب املنتجة الرئ7سية الدول  fg والسياسية االقتصادية الظروف

 ول الصندوق.وeالتا�f انخفاض قيمة أص سلعة الذب

 :العملة خاطر م -

املســــ<ثمر  باالشــــI�اك kعملة غ!� عملة الصــــندوق فســــ7تم تحو&لjا إ�X  قيام. عند األمر&+ي بالدوالر �f الصــــندوق  اســــ<ثمارات وجميعالصــــندوق �f الدوالر األمر&+ي  عملة 

 عXY قيمة اس<ثمارات الصندوق وسعر  XAU/USD. يتأثر سعر سلعة عملة الذب &+يعملة الدوالر األمر 
ً
بالتغ!�ات ال�� تحدث fg أسعار صرف العمالت مما يؤثر سلبا

 عXY قيمة  الوحدة. للمشــــــــI�ك الذي ال£عد الدوالر األمر&+ي العملة األســــــــاســــــــية له، فإن التقلبات fg ســــــــعر صــــــــرف الدوالر األمر&+ي مقابل عملته األســــــــاســــــــية
ً
تؤثر ســــــــلبيا

 ق kعملته األساسية.اس<ثماراته fg الصندو 

 :الشرعية ا0cاطر  -

  fg أن الصــــندوق £ســــ<ثمر fg ذه ا)4اطرالتقليدية وfg حال  ســــ<ثمارالشــــرعية مقارنة بصــــناديق اال  املعاي!�والصــــناديق االســــ<ثمار&ة املتوافقة مع  ســــلعة الذبتتمثل 

I�تب عليه خســائر fg ي مما مpqا باالســI�داد pامq يتخلصالشــرعية، فإن الصــندوق  املعاي!�ال�� £ســ<ثمر فpsا الصــندوق غ!� متوافقة مع kعض  الصــناديقأصــبحت إحدى 

 kسعر منخفض عن السعر الذي تم االشI�اك به. jاحالة بيع

 : نظامية مخاطر  -

أو دول  ســلعة الذبدور أنظمة وmشــر«عات أو قوان!ن جديدة أو إحداث mغي!�ات fg ال<شــر«عات أو القوان!ن ا|'الية fg دول مزودي ن<يجة لصــا)4اطر النظامية تI�تب 

 ال�� £س<ثمر فpsا الصندوق مما يؤثر سلًبا عXY اس<ثمارات الصندوق. الصناديق

    :السيولة مخاطر  -

بال�ســــبة لألســــواق ذات التقلبات  بموج
pا بيع األصــــل وتحو&له إ�X نقد دون خســــائر fg قيمته الســــوقية العادلة.mشــــ!� الســــيولة إ�X الســــرعة والســــjولة ال�� يمكن أن يتم 

fg ة  العالية مثل التقلباتeصـــعو Xأســـعار ومعدالت الفائدة، يؤدي ذلك إ� fg ات املفاجئة�أو التغ! �àات عدم االســـتقرار الســـيا�ـــ�Iفfg  ببيع االســـ<ثمارات أو ســـلعة الذ

 kسعر عادل مما ي�تج عنه خسارة أو انخفاض fg عائد الصندوق. 

 :اإلستـرداد ع�M القدرة عدم  مخاطر  -

 لم إذا أو الصـــــــــندوق  أصـــــــــول  قيمة صـــــــــاfg من أكü� أو%  10 الطلبات تلك قيمة إجما�f بلغ إذا االســـــــــI�داد طلبات جميع تلبية من الصـــــــــندوق  مدير يتمكن ال يحتمل أن

 عXY و&ؤثر  ،االســـــ<ثمارات لتلك ا)4صـــــصـــــة األســـــواق fg التداول  ا¸عدام أو ضـــــعف ن<يجة اســـــ<ثماراته kعض mســـــ7يل من يتمكن
ً
التأخر fg تلبية طلبات االســـــI�داد ســـــلبا

 .واستمرار&ته الصندوق �_م 

 :السوق  مخاطر  -

أو القيمة السوقية الس<ثمارات الصندوق  سلعة الذب أسعار. حيث ترتفع وتنخفض سلعة الذبمخاطر السوق �f مخاطر االس<ثمار fg األسواق املالية وأسواق 

 fg ب التطورات ال��  تحدثÐســـkب أســـواقمن قبل الصـــناديق األخرى أو ظروف الســـوق العامة أو أســـعار الفائدة، أو معدالت  pÍااملســـ<ثمر  األســـواق fg أو ســـلعة الذ

 kسÐب التغ!� fg الظروف االقتصادية واملالية العامة. عند حدوث ظروف اقتصادية تؤدي إ�X انخفا
ً
 سلعة الذبض أسعار الصرف،  كما أن قيمة السوق تتغ!� أيضا

 عXY قيمة أصول الصند
ً
 وق.فإن ذلك سيؤثر سلبا

 :النظAB الطرف مخـاطر  -

f� ام عدم باحتمال تتعلق ال�� ا)4اطر تلكÑIا املتعاقد املالية املؤسسات من أي الjمع fg ا الوفاءpÏاماÑIالصندوق  مدير مع التعاقدية بال  
ً
 ، علpsا املتفق للشروط وفقا

 ال�� ا|_jات قبل من إخفاق أي نإ. سلعة الذبعمليات صناديق أدوات أسواق النقد أو شراء و بيع  fg االس<ثمار خالل الصندوق  عXY ا)4اطر ذه وتنطبق

  الصندوق يؤثر يتعامل معjا
ً
 اس<ثمارات وأداء الصندوق. عXY سلبا

 :سلعة الذ�بجودة  مخاطر  -

ســ7تم االعتماد عXY مزود ف (¸ســبة الشــوائب) النقاوة حيث من ت<باين ســلعة الذب ســبائك أن حيث، و ســلعة الذبالصــندوق ل7س متخصــص fg التعامل k مديرإن 

(بناًء عXY مواصــــفات ســــلعة الذب ا)'ددة من املؤشــــر االســــI�شــــادي الذي ي<بعه  ذبال من ســــلعة (بنك ان<ســــا ســــانباولو ســــو«ســــرا) fg توف!� ســــبائك ســــلعة الذب
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 ،  999,9ذو نقاوة  الصــندوق)
ً
كمية ســلعة الذب  صــاm fgســاوي  ال�� 999,9ذو نقاوة  ســلعة الذب كمية mســليم fgأو إخفاقه  ســلعة الذب مزود الÑIام عدمبأن  علما

 .الوحدات مال+ي قبل من مطالبات عنه سي�تج واملستحقة لطال�â االسI�داد العي��  املسI�دة

 :والتخز?ن اa8فظ مخاطر  -

f� ب ت�تج ال�� ا)4اطر تلكÐسk بسبـائك  أنألحداث طبيعية (مثل الزلزال)  ن<يجة تتضرر  رeماالباطن نيابة عن الصندوق  منال�� يحتفظ pÍا أم!ن ا|'فظ  سلعة الذ

 .وحداتهالصندوق و قيمة  اس<ثماراتي+ون له تأث!� سل�â عXY سألعمال kشر&ة (مثل �_وم إراçي أو سرقة).  أي من ذه األحداث  ن<يجةأو 

 :الطبيعية الكوارث مخاطر -

  يؤثر امم علpsا السيطرة يمكن ال و للممتل+ات دمار mسÐب الطبيعية الظوار من وغ!�ا والفيضانات األعاص!� و الزالزل  و الè�اك!ن إن
ً
 االقتصادية القطاعات عXY سلبا

XYب سوق  وع .الصندوق  أداء عXYو  سلعة الذ

 :سلعة الذ�بمزود  مخاطر  -

f� ام عدم باحتمال تتعلق ال�� ا)4اطر تلكÑIب مزود ال بيpqما، علpsا املتفق للشروط وفقا الصندوق  مدير مع التعاقدية بالÑIاماته الوفاء fg معه املتعاقد سلعة الذ

 يI�تب عXY عدم الÑIامه تأث!� سل�â عXY اس<ثمارات الصندوق.  حيث

 :زكو?ة و  ضر?°ية مخاطر  -

واللوائح  mغي!� القواعد مخاطر إ�X باإلضافة ،الزyاة أوبالدفع أو ا)'اسبة عن مبلغ غ!� w'يح من الضر&بة  الصندوق الزyاة fg احتمال قيام و رائب ضتتمثل مخاطر ال

 kش+ل أعXY من املتوقع.أو الزyاة ضرائب ال قيمة ارتفاعؤدي إ�X خسائر عXY الصندوق kسÐب يمما  الضرائب أو الزyاة املتعلقة بحساب

 :العينـي اإلس�Aداد مخـاطر  -

 mسليم عXY القدرة عدموfg حالة . سلعة الذب سبائك توف!� fg(بنك ان<سا سانباولو سو«سرا) عند طلبيـات اإلسI�داد العي��  سلعة الذباالعتماد عXY مزود  س7تم

 .استمرار&ته وعXY الصندوق  سمعة عXY سلk �âش+ل يؤثر مما سلعة الذب مزود إخفاق أو وفاء عدم أو سلعة الذب سوق  لظروف ن<يجة سلعة الذب سبائك

 :األخرى  االس$ثمار?ة الصناديق YZ االس$ثمار  مخاطر  -

fg الصندوق  اس<ثمار حالة fg ورة سابق أخرى، اس<ثمار&ة صناديقyفإن جميع ا)4اطر املذ 
ً
  ا

ً
 عXY تلك الصناديق. تنطبق أيضا

  عامة معلومات .4

 :الصندوق  YZ لالس$ثمار  املس·\دفة الفئة )أ

  .سلعة الذبk  االس<ثمار fgممن لديه الرغبة  وغ!�م ح+ومية جjات و مؤسسات و أفراد من املس<ثمر&ن �رئk àá7ش+ل الصندوق  £سpåدف

 :األر²اح توزHع سياسة )ب

ـ الفقرة fg مذyور  و كمالن يقوم مدير الصندوق بتوز«ع أية أرeاح عXY املشI�ك!ن /2. 

 :االس$ثمار لصندوق  السابق األداء )ج

 ينطبق  ال

  :الوحدات مالك حقوق   )د

  العرeية باللغة الرئ7سية املعلومات وم45ص املعلومات مذكرةالشروط واألح+ام و  عXY ا|'صول  -
ً
 .الصندوق  مدير من مجانا

 .الصندوق  بخصائص املتعلقة املعلومات و&تضمن وçسيطة، موجزة بطر&قة الصندوق  مدير £عده الذي الرئ7سية املعلومات م45ص عXY ا|'صول  -

 ) فقط الطلب مقدم مالك الوحداتب املرتبطة املعلومات جميع امل45ص ذا يظjر أن عXY( الوحدات مال+ي ل�_ل م45ص عXY ا|'صول  -
ً
 .الطلب عند مجانا

 .الوحدات مال+ي إجتماعات fg التصو&ت حق – ا|'صر ال املثال سÐيل عXY – ذلك fg بما بالوحدات املرتبطة ا|'قوق  جميع ممارسة -

 .التغي!� سر&ان من أيام) 10( قبل وذلك الصندوق، عXY األساسية التغي!�ات بتفاصيل الصندوق  مدير من إشعار تلقي -

 .)وجدت إن( اسI�داد رسوم بدون  أسا�m �àغي!� أي سر&ان قبل) املفتوح العام الصندوق  fg( الوحدات اسI�داد -

 ) 21( قبل مقI�حة مjمة mغي!�ات بأي الصندوق  مدير من كتاçي إشعار تلقي -
ً
 .التغي!� سر&ان من يوما

 .)وجدت إن( اسI�داد رسوم بدون  مjم mغي!� أي سر&ان قبل) املفتوح العام الصندوق  fg( الوحدات اسI�داد -

 .التغي!� سر&ان من أيام) 8( قبل العام الصندوق  fg اإلشعار واجب mغي!� بأي الصندوق  مدير من كتاçي إشعار تلقي -

 .التعليق أسباب توضيح مع للصندوق  لوحدات االسI�داد أو لالشI�اك mعليق بفرض قيامه عند الصندوق  مدير من فوري إشعار تلقي -
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 .للصندوق  لوحدات االسI�داد أو لالشI�اك التعليق بإpØاء قيامه عند الصندوق  مدير من فوري إشعار تلقي -

 .ال<سع!� أو التقو&م أخطاء جميع عن الصندوق  مدير من mعو&ض عXY ا|'صول  fg ا|'ق املتضرر&ن الوحدات ملال+ي -

 .الصندوق  ملدير الطلب ذا و&وجه الصندوق، إدارة مجلس أعضاء من عضو أي عزل  بطلب خاص قرار إصدار -

  الوحدات مال+ي اجتماعات متطلبات جميع بتطبيق الصندوق  مدير يلÑIم أن -
ً
 .االس<ثمار صناديق الئحة من) 70( للمادة وفقا

  الوحدات مال+ي إ�X التقار&ر تقديم متطلبات جميع بتطبيق الصندوق  مدير يلÑIم أن -
ً
 .االس<ثمار صناديق الئحة من) 71( للمادة وفقا

 .قبله من املع!ن ا|'فظ ألم!ن عزله عند الصندوق  مدير من فوري كتاçي إشعار تلقي -

 ) 21( عن تقل ال مدة قبل الصندوق  مدير من كتاçي إشعار تلقي -
ً
 .فيه العام الصندوق  إpØاء املزعم التار&خ من يوما

 .اإلس<ثمار صناديق الئحة fg مذyورة أخرى  حقوق  أي إ�X باإلضافه -

 

  :الوحدات مالك مسؤوليات )ه

 تكن مالم الصندوق  والÑIامات ديون  عن مسئولية أي له والي+ون  منه، جزء أو الصندوق  fg اس<ثمارـ خسارة تحمل fg الوحدات مال+ي مسئولية تقتصر

 .الصندوق  مدير من معتمد تقص!� أو تصرف سوء أو امال أم احتيال kسÐب ناجمة

 
 :باإل[\اء ا08اصة واإلجراءات االس$ثمار  صندوق  إ[\اء ;ستوجب ال�� اa8االت )و

 اa8االت ال��  ستوجب ف¡\ا إ[\اء الصندوق:

 برغبته fg ذلك قبل مدة ال  -
ً
 من 21تقل عن واحد وعشر&ن (إذا رغب مدير الصندوق بإpØاء الصندوق، فيجب عليه إشعار الjيئة ومالك الوحدات كتابيا

ً
) يوما

 التار&خ املسpåدف إلpØاء الصندوق دون اإلخالل بالشروط واألح+ام ومذكرة املعلومات ا|4اصة بالصندوق.

 دوق.لصنيجب عXY مدير الصندوق البدء fg إجراءات تصفية الصندوق فور انpåائه، وذلك دون اإلخالل بالشروط واألح+ام ومذكرة املعلومات ا|4اصة با -

ي للسوق املالية السعودية (تداول) انpåاء مدة الصندوق وتصفيته - ي واملوقع اإللكI�̧و  .يجب عXY مدير الصندوق اإلعالن fg موقعه اإللكI�̧و

 بإ[\اء الصندوق: ا08اصة اإلجراءات

املتبقية من التصفية فيتم  الصندوق  أصول fg حال إpØاء الصندوق، فإن أصول الصندوق تتم تصفيpåا و&تم mسديد الديون وااللÑIامات املتعلقة با|4صوم وأما   -

fg حال بدء تصفية الصندوق،  توز«عjا عXY املشارك!ن بال�سبة ال�� تمثلjا وحداpÏم م�سوeة إ�X إجما�f الوحدات و&تم إصدار تأكيد من مدير الصندوق بذلك.

 فإنه لن يتم عمل أي توز«عات للمس<ثمر&ن ما لم يتم تصفية yافة أصول الصندوق واستالم حصيلة التصفية بواسطة مدير الصندوق.

 

 .الصندوق  بأصول  املتعلقة ا0cاطر  لتقو?م داخلية آلية حسب دوري ®ش�ل وذلك الصندوق  مخاطر  بتقو?م الصندوق  مدير  ر يق )ز

 

 مقابل ا08دمات والعموالت واأل;عاب .5

 : االس$ثمار  صندوق  أصول  من املدفوعات )أ

.  يحصل مدير الصندوق عXY  الصندوق  أصول % من صاfg قيمة 0.5إدارة الصندوق :  رسوم -
ً
 وتخصم تقو&م يوم yل fg تحسب حيث الصندوق إدارة  أmعابسنو&ا

 الفعلية. لن يتم خصم أي رسوم باست÷ناء الرسوم سنوي  رçع kش+ل

% من إجما�f قيمة األصول تحت ا|'فظ. حيث 0.10: ال يقوم أم!ن ا|'فظ بتحميل الصندوق أي رسـوم ب7نما تبلغ أmعاب أم!ن ا|'فظ من الباطن ا|'فظ أم!ن رسوم -

 ألم!ن ا|'فظ من الباطن0.10يصبح إجما�f أmعاب أم!ن ا|'فظ 
ً
 .% من إجما�f قيمة أصول الصندوق تحت ا|'فظ وتدفع رçعيا

 .سنوي  نصف kش+لتدفع و  يومي kش+لاألmعاب  mستحقالسنة، حيث  fg أمر&ـ+ي دوالر 8,000: ا|4ارfø املدقق رسوم -

 ل+ل عضو مستقل (إجما�f أmعاب األعضاء  1,600عضو مستقل عن yل اجتماع و بحد أق�àñ  ل+ل أمر&+ي دوالر 800أعضاء مجلس اإلدارة:  أmعاب -
ً
دوالر سنو&ا

) حيث  3,200املستقل!ن لن تتجاوز 
ً
 . السنة pØاية yلتدفع و  يومي kش+لاألmعاب  mستحقدوالر أمر&+ي سنو&ا

 وتخصم kش+ل يومي.لن يتم خصم أي رسوم باست÷ناء الرسوم الفعليةر&ال سعودي) تدفع لjيئة  7,500دوالر أمر&+ي ( 2,000 : الرقابية الرسوم -
ً
 .السوق املالية سنو&ا

 .اليوجد: االشI�اك رسوم -
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طة عند االس<ثمار fg مصار&ف التعامل (الوساطة): يتم �m_يلjا بالت+لفة و أي ت+اليف تتعلق بتداول الذب يتحملjا الصندوق، كما يتحمل الصندوق ت+اليف الوسا -

 .أدوات أسواق النقد و صناديق سلعة الذبصناديق 

 : يتحمل الصندوق مصار&ف التمو&ل الفعلية واملباشرة حسب السعر السائد fg السوق  التمو&ل مصار&ف -

  لتداول  وتدفع يومي kش+ل mستحق) سعودي ر&ال 5,000( دوالر1,333.33: تداول  موقع fg ال�شر رسوم -
ً
 .سنو&ا

 الرسوم جميع عXY والدخل للزyاة العامة الjيئة من الصادرة التنفيذية الالئحة mعليمات حسب املضافة القيمة ضر&بة تطبيق س7تم: املضافة القيمة ضر&بة رسوم -

 يتم مالم املضافة القيمة ضر&بة mشمل ال للصندوق  األخرى  واملس<ندات واألح+ام الشروط ذه fg املذyورة واملصار&ف الرسوم جميع. والت+اليف واألmعاب واملصار&ف

 .ذلك خالف عXY النص

  الوحدات مال�ي ع�M فرض|ا يجوز  ال�� الصفقات مقابل )ب

 ال يتم فرض رسوم اشI�اك عXY املس<ثمر عند اس<ثماره fg الصندوق. كما ال يوجد أي رسوم اسI�داد عXY املس<ثمر عند االسI�داد النقدي. -

ألم!ن ا|'فظ من الباطن وذلك  kش+ل yامل حيث تخصم من قبل مدير الصندوق وتدفعاالسI�داد العي��  املس<ثمرفقط عند طلب  العي�� االسI�داد رسوم فرض س7تم -

XYالنحو ع fالتا�: 

 

 

 كيفية حساpÍا  

 والنقل التأم!ن رسوم 1

 املسI�د للذب

 سلعة من املسI�دةالكمية  إجما�f* ( 150 =ذب بالدوالر األمر&+يال سلعةرسوم التأم!ن والنقل ل 

 )321.5/  باألونصة الذب

 :أن حيث

- fب بالدوالر األمر&+ي  إجما�قيمة االسI�داد العي�� بالدوالر األمر&+ي= سعر سلعة الذ

 fg إجما�f الكمية 
ً
 سلعة من املسI�دةلألونصة fg نقطة التقو&م ال�� تfY يوم االسI�داد مضروeا

 .باألونصة الذب

- fgداد بالدوالر األمر&+ي  صا�Iقيمة االس fداد العي�� بالدوالر األمر&+ي= إجما��Iقيمة االس- 

 رسوم ومصار&ف االسI�داد العي�� بالدوالر األمر&+ي.

- fgداد العي�� بالدوالر األمر&+ي/  صا�Iقيمة االس fgدة باألونصة= صا�Iب املسكمية سلعة الذ

 نصة fg نقطة التقو&م.سعر سلعة الذب بالدوالر األمر&+ي لألو 

- fgدة باألونصة يجب ان اليقل عن  صا�Iب املس 1أونصة و�m fعادل  32.15كمية سلعة الذ

 كيلو غرام من سلعة الذب.

 .أمر&+ي دوالر 150 و العي�� االسI�داد fg والنقل التأم!ن لرسوم األد¸ى ا|'د -

 بالدوالر العي�� االسI�داد قيمة إجما�f من العي�� االسI�داد fg والنقل التأم!ن رسوم تخصم -

 .األمر&+ي

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

 سبائك صورة fg الذباملسI�دة من سلعة  الكمية صاfg العي�� االسI�داد طالب mسليم يتم -

 سلعة من غرام كيلو عXY 1 تحتوي  الذب سلعة من الواحدة السÐيكة أن حيث ذب،

 .الذب

-  fg انy حال  fgدة من سلعة  الكميةصا�Iباملس الذب سلعة(كمية  غرام بالكيلو الذ

(أي التكفي السI�داد قيمة سلعة الذب/سÐيكة ذب  كسور  عXY تحتوي ) 32.15/ باألونصة

  الكسور  قيمة دفع فس7تمواحدة) 
ً
سعر سلعة الذب  بحسب العي�� االسI�داد لطالب نقدا

  املدفوع املبلغ يحسببالدوالر األمر&+ي لألونصة fg نقطة التقو&م. 
ً
 االسI�داد لطالب نقدا

 :yالتا�f العي��
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1,500و  سعر سلعة الذب بالدوالر لألونصة fg يوم التقو&م الذي يfY طلب االسI�داد العي��عXY أساس أن  محسوباالسI�داد العي��  ومصار&ف لرسوم افI�ا��à مثال يfY فيما 

600و Ìجما�f كمية سلعة الذب املسI�دة يوم، و  25و  دةعدد األيام التقو&مية من يوم التقو&م إ�X اليوم الذي تم تحديده الستالم صاfg سلعة الذب املسI� دوالر أمر&+ي، و  

 أونصة:

 ا|4طوة األو�X: يتم حساب صاfg قيمة االسI�داد العي�� بالدوالر األمر&+ي:

  900,000.000                              إجما�f قيمة االسI�داد العي�� بالدوالر األمر&+ي

   رسوم ومصار&ف االسI�داد العي�� بالدوالر األمر&+ي 

 (308.219)                                    رسوم ا|'فظ العي��

 (4,500.000)                                 رسوم التعامل

 (279.938)                                    رسوم النقل والتأم!ن

 (5,088.157)                                 ومصار&ف االسI�داد العي��إجما�f رسوم 

  894,911.843                              صاfg قيمة االسI�داد العي�� بالدوالر األمر&+ي

 

 

 

 

* سعر سلعة 32.15غرام *  بالكيلو الذباملسI�دة من سلعة  الكميةfg صاfg  الكسور 

 الذب بالدوالر األمر&+ي لألونصة fg نقطة التقو&م.

 وذلك تقو&�� يوم yل عن تحسبقيمة االسI�داد العي�� بالدوالر األمر&+ي  إجما�f% من 0.5 - العي�� ا|'فظ رسوم 2

من يوم التقو&م الذي يfY يوم طلب االسI�داد العي�� إ�X اليوم الذي يتم تحديده من قبل مدير 

الستالم كميات سلعة الذب املستحقة لطالب االسI�داد العي��، حيث يتم خصم   الصندوق 

 يمة رسوم ا|'فظ العي�� من إجما�f قيمة االسI�داد العي�� بالدوالر األمر&+ي.ق

-   Xداد العي�� إ��Iيوم طلب االس fYة من يوم التقو&م الذي ي�Iتحسب رسوم ا|'فظ العي�� للف

 yالتا�f:  اليوم الذي يتم تحديده من قبل مدير الصندوق 

- fداد العي�� بالدوالر األمر&+ي*  إجما��Iعدد األيام التقو&مية من يوم 0.5قيمة االس) * %

الستالم كميات سلعة الذب   التقو&م إ�X اليوم الذي يتم تحديده من قبل مدير الصندوق 

 )365املستحقة لطالب االسI�داد العي��/

 له املستحقة الذب عةسل كمية صاfg استالم عن العي�� االسI�داد طالب فيه يتأخر يوم أي -

fg داد يوم�Iداد 0.5 فس7تحمل الصندوق  مدير قبل من ا)'دد االس�Iقيمة االس fمن إجما� %

 العي�� االسI�داد طالب قبل من وتدفعالعي�� بالدوالر األمر&+ي تحسب عن yل يوم تقو&�� 

ملال+ي الوحدات عوائد االسI�داد العي�� قبل موعد إقفال  بالدفع. يلÑIم مدير الصندوق نقًدا

 .�àñداد كحد أق�Iا سعر االس العمل fg اليوم الثالث!ن التا�f لنقطة التقو&م ال�� ُحدد عند

 كميات  استالم عن العي�� االسI�داد طالب تأخ!� فI�ة خالل العي�� ا|'فظ رسوم تحسب -

 :yالتا�f له املستحقة الذب سلعة

fداد قيمة إجما��Iأيام% * (عدد 0.5* األمر&+ي بالدوالر العي�� االس �365/التقو&مية التأخ!(  

 حيث السوق  ظروف حسب وذلك األمر&+ي بالدوالر العي�� االسI�داد قيمة إجما�f من% 0.5 ا�X تصل قد التعامل رسوم 3

 .األمر&+ي بالدوالر العي�� االسI�داد قيمة إجما�f من تخصم
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  مبلغ و  ال�� س7تم mسليمjا لطالب االسI�داد العي�� بالكيلو ا|4طوة الثانية: يتم حساب كمية سلعة الذب
ً
fg حال وجد  الكسور ال�� س7تم دفعjا لطالب االسI�داد العي�� نقدا

 :كسور fg صاfg الكمية املسI�دة بالكيلو
 

  596.608                                       صاfg كمية سلعة الذب املسI�دة باألونصة

  18.557                                         صاfg كمية سلعة الذب املسI�دة بالكيلو 

  18.000                                        الكمية ال�� س7تم mسليمjا لطالب االسI�داد العي�� بالكيلو (عدد سبائك الذب) 

  0.557                                           الكسور 

 بالدوالر األمر&+يمبلغ الكسور ال�� س7تم 
ً
  26,862                                         دفعjا لطالب االسI�داد العي�� نقدا

 بالدوالر األمر&+ي�X أقرب جزء من األلف ماعدا مبلغ إاألرقام املذyورة fg املثال االفI�ا��à تم تقر&
pا *
ً
فلقد تم تقر&
pا إ�X  الكسور ال�� س7تم دفعjا لطالب االسI�داد العي�� نقدا

 أقرب رقم w'يح.

 

 :)وجدت إن( الصندوق  مدير  يA¹م|ا خاصة عمولة أي بيان )ج

 ال يوجد

 

 أصول  قيمة واجماYN سنة ملدة دوالر  50,000 بمبلغ الوحدات حامل اش�Aاك ساسأ ع�M محسوب الصندوق  ومصار?ف لرسوم اف�Aا��º مثال ي�Y فيما )د

�و  االف�Aاضية السنة �ذه YZ الصندوق  عائد أن باف�Aاض و .  دوالر  مليون  10 الصندوق  10.00 
 

 حامل الوحدات الصندوق  

 دوالر 50,000 دوالر 10,000,000 بداية السنة  أصول الصندوق إجما�f قيمة 

   : حسمي

 - - رسوم االشI�اك

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

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

 دوالر )50(  دوالر )10,000(  من الباطنأم!ن ا|'فظ  أmعاب

ي أmعاب  دوالر )40(  دوالر )8,000(  ا)'اسب القان̧و

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

 ) دوالر6.67( دوالر (1,333.33) رسوم ال�شر fg موقع تداول 

حال وجودا fg مصار&ف التعامل   

 ) دوالر372.67(  دوالر (74,533.33) إجما�f الرسوم واملصار&ف pØاية السنة 

 دوالر 55,000.00 دوالر 11,000,000.00 املال رأس+ % 10 االفI�ا��à العائد

 دوالر54,627.33  دوالرpØ 10,925,466.67اية السنة  أصول الصندوق صاfg قيمة 
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6.  ABالتقو?م وال$سع 

و يتم تقو?م  الصندوق عن طر?ق تقو?م «افة أصول الصندوق، أيا «ان نوع|ا و طبيع·\ا، مخصوما م¤\ا «افة ال��امات الصندوق، أيا «ان نوع|ا و طبيع·\ا.يتم تقو?م 

 أصول الصندوق باألساليب التالية:

، يوما الثالثاء وا -
ً
). حسب سعر إغالق سلعة الذب  10:00|4م7س عند الساعة سلعة الذب: س7تم تقييم سلعة الذب عند نقطة التقو&م (مرت!ن أسبوعيا

ً
صباحا

 ( يوما اإلثن!ن  -بنك ان<سا سانباولو سو«سرا –fg اليوم السابق لنقطة التقو&م ( مزود الذب ا)'دد 
ً
يقوم بÑIو&د مدير الصندوق kسعر إغالق الذب مرت!ن أسبوعيا

 واألرçعاء). 

أسواق النقد أو صناديق سلعة الذب ، س7تم تقو&مjا عند نقطة التقو&م بناًء عXY آخر سعر معلن عنه للوحدة من قبل مدير  fg حالة االس<ثمار fg صناديق أدوات -

 الصندوق املس<ثمر به fg يوم التقو&م املع��.

 :وتكرار�ا التقو?م نقاط عدد )أ

 أ مرت!نيقوم مدير الصندوق بتقو&م الصندوق 
ً
 صباح 10:00عند الساعة  ا|4م7سو  الثالثاء ايوم ،سبوعيا

ً
 .ا

 :ا08اطئ ال$سعAB  أو  التقو?م حالة YZ س$تخذ ال�� اإلجراءات )ب

- fg ش+ل الصندوق  أصول  من أصل تقو&م حالk ش+ل الوحدة سعر حساب أو خاطئk ش+ل ا|4طأ يوثق الصندوق  مدير فإن ،خاطئk يئة و&بلغ مباشرjال  
ً
 فورا

  ذلك عن اإلفصاح و&تم الوحدة، سعر من أكü� أو٪ 0.5 ¸سÐته ما £ش+ل الذي ال<سع!� أو التقو&م fg ا|4طأ عن
ً
ي الصندوق  مدير موقع fg فورا  واملوقع اإللكI�̧و

ي   .الصندوق  تقار&ر وfg للسوق  اإللكI�̧و

 .تأخ!� دون  ال<سع!� أو التقو&م أخطاء جميع عن) السابق!ن الوحدات مال+ي ذلك fg بما( املتضرر&ن الوحدات مال+ي جميع بتعو&ض الصندوق  مدير سيقوم -

 :واالس�Aداد االش�Aاك طلبات تنفيذ ألغراض الوحدة سعر  اح$ساب طر?قة )ج

ا مpqا املستحقات يقوم مدير الصندوق بحساب اس<ثمارات الصندوق y fgل يوم تقو&م، و&+ون تحديد التقو&م بناًء عXY جميع األصول ال�� تضمjا ا)'فظة مخصوم -

 ة: ا|4اصة بصندوق االس<ثمار fg ذلك الوقت. و&تم حساب صاfg قيمة األصول ل+ل وحدة " سعر الوحدة " بناًء عXY املعادلة التالي

 الرسوم املتغ!�ة ) / عدد الوحدات القائمة وقت التقو&م  –الرسوم الثابتة  –(إجما�f األصول 

 yان نوعjا وطبيعpåا كما تم ايضاح طر&قة تقو&مjا fg الفقرة ( -
ً
أ) من مذكرة املعلومات (التقو&م وال<سع!�)، وeاالضافة /6ت+ون أصول الصندوق شاملة ل+ل االصول أيا

 أي مستحقات أخرى للصندوق. إ�X النقد أو

ائنة، جميع املصار&ف ت+ون الÑIامات الصندوق شاملة ل+ل االلÑIامات أيا yان نوعjا وطبيعpåا، بما fg ذلك عXY سÐيل املثال ال ا|'صر جميع القروض والذمم الد -

 املذكرة.ب) من ذه /5والرسوم املستحقة أو املI�اكمة عXY الصندوق وال�� تم ايضاحjا fg الفقرة (

 :وتكرار�ا الوحدة سعر  dشر  ووقت م�ان )د

  سعر ¸شر يتم -
ً
مساًء بتوقيت اململكة العرeية  3الساعة  قبل) الثالثاء mعامل(ليوم  األرçعاء يوم و) ا|4م7س mعامل(ليوم  األحد يوم fg وذلك الوحدة مرت!ن أسبوعيا

 عè� موقع مدير الصندوق 
ً
" تداول " السعودية املالية السوق  موقعو  .www.falcom.com.saالسعودية، و ست+ون متاحة للمس<ثمر&ن مجانا

www.tadawul.com.sa   

  التعامل .7

 الطرح األوYN  )أ

دوالر أمر&+ي خالل  3,000,000يوم. إن لم يتم جمع ا|'د األد¸ى وو  45تار&خ وملدة  31/03/2020إ�X  16/02/2020ست+ون فI�ة طرح صندوق فالكم للذب من تار&خ  -

ل تم جمع ا|'د األد¸ى قبل مدة الطرح األو�f سوف يقوم مدير الصندوق بإعادة مبالغ االشI�اك وأي عوائد ناتجة عن اس<ثمارا ا�X مال+ي الوحدات دون أي حسم. fg حا

 påاء فI�ة الطرح فسيقوم مدير الصندوق بإقفال فI�ة الطرح وeدء عمل الصندوق.إن

-       : fدوالر 1سعر الوحدة األو� 

 

 تقديم طلبات االش�Aاك واالس�Aداد:التار?خ اacدد واملواعيد ال¤\ائية ل )ب
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 :االش�Aاك طلبات قبول  أيام

 4:30(الساعة  عملpØاية يوم  و الثالثاء يوم لتقو&م بال�سبة اإلثن!ن مساًء) يوم 4:30(الساعة  عمليمكن االشI�اك y fgل يوم عمل fg موعد أقصاه pØاية يوم  -

. " أيام التعامل" من yل أسبوع  ا|4م7سو&وم  لثالثاءحيث يتم تنفيذ االشI�اك kسعر التقو&م ا)'سوب fg يوم ا ،ا|4م7س يوم لتقو&م بال�سبة األرçعاء مساًء) يوم

fg يوم عمل فس7تم التنفيذ  ليوم التعام يكن لم حالةfيوم العمل التا� fg عد التار&خk اك�Iاك أو مبلغ االش�Iحالة استالم طلب االش fg .تتم  ،ا)'دد والوقت

 التا�f. التعاملاجراءاته عXY أساس يوم 

 :االس�Aداد طلبات قبول  أيام

 4:30(الساعة  عملpØاية يوم  و الثالثاء يوم لتقو&م بال�سبة اإلثن!ن مساًء) يوم 4:30(الساعة  عملy fgل يوم عمل fg موعد أقصاه pØاية يوم  االسI�داديمكن  -

. من yل أسبوع " أيام التعامل" ا|4م7سو&وم  لثالثاءkسعر التقو&م ا)'سوب fg يوم ا االسI�دادحيث يتم تنفيذ ، ا|4م7س يوم لتقو&م بال�سبة األرçعاء مساًء) يوم

fg يوم عمل فس7تم التنفيذ  لم التعاميو  يكن لم حالة.fيوم العمل التا� fg  

 

  :إجراءات االش�Aاك واالس�Aداد

 ش�Aاك: إجراءات اال  -

 YZ الوحدات: النقدي إجراءات االش�Aاك

fg حال شــــــراء الوحدات kعملة أخرى غ!� عملة الصــــــندوق (الدوالر يمكن شــــــراء وحدات fg الصــــــندوق مقابل النقد فقط حيث اليتم قبول أي اشــــــI�اyات عي�ية.  -

 ألسعار الصرف السائدة والسار&ة fg وقت تحو&ل املبلغ، ثم
ً
س<تم عملية شراء  األمر&+ي)، س7تم تحو&ل العملة إ�X عملة الصندوق من قبل مدير الصندوق وفقا

 XYعد التحو&ل قيمة املبلغ بالدوالرالوحدات بناًء عk. 

-  XYا ألي فعjسليمmاك وتوقيعه وتوقيع شروط وأح+ام الصندوق ومذكرة املعلومات و�Iعبئة نموذج طلب االشm الصندوق fg شراء وحدات fg رع من فروع الراغب!ن

45دمات اإللكI�ونية، شركة فالكم ل45دمات املالية خالل أي يوم عمل، أو mعبئة طلب االشI�اك واملوافقة عXY شروط وأح+ام الصندوق عن طر&ق نظام فالكم ل

 والبطاقة )للسعودي!ن( السار&ة الوطنية الjو&ة إثبات لبطاقة ألفرادا املس<ثمر&ن إبراز إلزامية وÌيداع مبلغ االشI�اك fg ا|'ساب ا)4صص لذلك، مع

 باإلضافة املؤسسة/الشركة من معتمد خطاب تقديم عليه يتع!ن االعتباري  باملس<ثمر يتعلق وفيما ،)للمقيم!ن(السار&ة  واإلقامة )ل45ليجي!ن(  ا|_واز/الوطنية

Xالتجاري  ال�_ل من ¸�4ة إ�. 

 االشI�اك، طلبات رفض ح+ومية، رقابية جjة أي عن تصدر mعليمات أي أو "عميلك إعرف" و األموال غسل م+افحة تقار&ر عXY بناءً  الصندوق، ملدير يجوز  -

 خصومات أو رسوم أي خصم دون  االشI�اك مبلغ ُيرد ا|'ال، ذه وfg .املالية السوق  يئة نظام يخالف قد أنه يرى  اشI�اك طلب أي رفض الصندوق  وملدير

 .الرفض تار&خ من عمل أيام 5 فI�ة خالل

  الصندوق  ملدير للطلبات الواردة االشI�اك fg األولو&ة mعطى و تأخ!�، أي دون  و االشI�اك طلبات yافة بمعا|_ة الصندوق  مدير يقوم -
ً
 .أوال

 : النقدي إجراءات االس�Aداد 

 بطاقة األفراد املس<ثمر&ن إبراز y fgل يوم عمل (مع فروعهيقوم حامل الوحدات بتعبئة نموذج طلب االسI�داد وتوقيعه وmسليمه ملدير الصندوق من خالل  -

 عليه يتع!ن االعتباري  باملس<ثمر يتعلق وفيما ،)للمقيم!ن(  واإلقامةالسار&ة )ل45ليجي!ن(  ا|_واز/الوطنية للسعودي!ن) والبطاقة( السار&ة الوطنية الjو&ة إثبات

التجاري)، أو mعبئة طلب االسI�داد وmسليمه عن طر&ق نظام فالكم ل45دمات  ال�_ل من ¸�4ة إ�X اإلضافةب املؤسسة/الشركة من معتمد خطاب تقديم

 
ً
 وذلك y fgل يومي ثالثاء (للطلبات املستلمة ح�� pØاية عمل يوم اإلثن!ن) وخم7س (للطلبات املستلمة اإللكI�ونية، وتتم معا|_ة طلبات االسI�داد مرت!ن أسبوعيا

  مساًء). 4:30ح�� pØاية عمل يوم األرçعاء) ح�� pØاية يوم العمل (الساعة 

ا|4امس التا�f لنقطة التقو&م ال�� ُحدد عندا سعر fg حال االسI�داد النقدي يتم دفع عوائد االسI�داد ملالك الوحدات قبل موعد إقفال العمل fg اليوم  -

.�àñأق þداد كحد�Iاالس 

 

 إجراءات االس�Aداد العي¦�:

- fg داد العي��  حال�Iلنقطة التقو&م االس fاليوم الثالث!ن التا� fg داد العي�� قبل موعد إقفال العمل�Iللوحدات، يدفع مدير الصندوق ملال+ي الوحدات عوائد االس

 .عندا سعر االسI�داد كحد أق�àñال�� ُحدد 
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عندا سعر االسI�داد  يدفع مدير الصندوق ملال+ي الوحدات عوائد االسI�داد العي�� قبل موعد إقفال العمل fg اليوم الثالث!ن التا�f لنقطة التقو&م ال�� ُحدد -

�àñذه خالل. كحد أق الباطن من ا|'فظ أم!ن يلÑIم الطلب وقبول  املراجعة عملية وçعد العي�� االسI�داد بطلب الباطن من ا|'فظ أم!ن إشعار يتم الفI�ة 

 ).CH-120 جنيف -3 ث7يI� دي بوليفارد سو«سرا، جنيف،( الباطن من ا|'فظ ألم!ن الرئ�àá7 املقر fg املسI�دة الذب سلعة كمية بتوف!�

 املستحقة له.  الذبسلعة س7تم إشعار طالب االسI�داد باليوم ا)'دد الذي £ستطيع فيه استالم كميات  -

 املطلوeة لالسI�داد من قبل طالب االسI�داد.  سلعة الذب£ساوي كمية  999,9ذو نقاوة تبلغ  سلعة الذبيلÑIم أم!ن ا|'فظ من الباطن بتوف!� كمية من  -

- Iطالب االس XYداديتع!ن ع�ب استالم  سو«سرا، جنيف،من الباطن املتواجد خارج اململكة العرeية السعودية و الذي يقع مقره الرئfg �àá7  ا|'فظ أم!ن من الذ

 مدير قبل من املفوض وÌقامة سفر ت+اليف الصندوق  مدير س7تحمل. وذلك بوجود مفوض من قبل مدير الصندوق  CH-120 جنيف -3 ث7يI� دي بوليفارد

 .فقط الصندوق 

 الباطن من ا|'فظ ألم!ن yامل kش+ل وتدفع الصندوق  مدير قبل من تخصم حيث العي�� االسI�داد املس<ثمر طلب عند فقط العي�� االسI�داد رسوم فرض س7تم -

 :التا�f النحو عXY وذلك

  رسوم التأم!ن والنقل للذب املسI�د: -1

 )321.5* (إجما�f الكمية املسI�دة من سلعة الذب باألونصة /  150رسوم التأم!ن والنقل لسلعة الذب بالدوالر األمر&+ي=  

 حيث أن:

 fg إجما�f اد مضرو إجما�f قيمة االسI�داد العي�� بالدوالر األمر&+ي= سعر سلعة الذب بالدوالر األمر&+ي لألونصة fg نقطة التقو&م ال�� تfY يوم االسI�د -
ً
eا

 الكمية املسI�دة من سلعة الذب باألونصة.

 رسوم ومصار&ف االسI�داد العي�� بالدوالر األمر&+ي. -صاfg قيمة االسI�داد العي�� بالدوالر األمر&+ي= إجما�f قيمة االسI�داد بالدوالر األمر&+ي  -

لعي�� بالدوالر األمر&+ي/ سعر سلعة الذب بالدوالر األمر&+ي لألونصة fg نقطة صاfg كمية سلعة الذب املسI�دة باألونصة= صاfg قيمة االسI�داد ا -

 التقو&م.

 كيلو غرام من سلعة الذب. 1أونصة و�m fعادل  32.15صاfg كمية سلعة الذب املسI�دة باألونصة يجب ان اليقل عن  -

 أمر&+ي. دوالر 150ا|'د األد¸ى لرسوم التأم!ن والنقل fg االسI�داد العي�� و  -

 تخصم رسوم التأم!ن والنقل fg االسI�داد العي�� من إجما�f قيمة االسI�داد العي�� بالدوالر األمر&+ي. -

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

 1أن السÐيكة الواحدة من سلعة الذب تحتوي  يتم mسليم طالب االسI�داد العي�� صاfg الكمية املسI�دة من سلعة الذب fg صورة سبائك ذب، حيث -

 عXY كيلو غرام من سلعة الذب.

) تحتوي عXY كسور (أي التكفي السI�داد قيمة fg32.15 حال yان صاfg الكمية املسI�دة من سلعة الذب بالكيلو غرام (كمية سلعة الذب باألونصة /  -

 لطالب االسI�داد العي�� بحسب سعر سلعة الذب بالدوالر األمر&+ي لألونصة fg نقطة  سلعة الذب/سÐيكة ذب واحدة) فس7تم دفع قيمة الكسور 
ً
نقدا

:fالتا�y داد العي���Iلطالب االس 
ً
 التقو&م. يحسب املبلغ املدفوع نقدا

 لألونصة fg نقطة التقو&م.* سعر سلعة الذب بالدوالر األمر&+ي 32.15الكسور fg صاfg الكمية املسI�دة من سلعة الذب بالكيلو غرام * 

 رسوم ا|'فظ العي��:     -2

�� إ�X اليوم % من إجما�f قيمة االسI�داد العي�� بالدوالر األمر&+ي تحسب عن yل يوم تقو&�� وذلك من يوم التقو&م الذي يfY يوم طلب االسI�داد العي0.5 -

ملستحقة لطالب االسI�داد العي��، حيث يتم خصم قيمة رسوم ا|'فظ العي�� من الذي يتم تحديده من قبل مدير الصندوق الستالم كميات سلعة الذب ا

 إجما�f قيمة االسI�داد العي�� بالدوالر األمر&+ي.

 yالتا�f:تحسب رسوم ا|'فظ العي�� للفI�ة من يوم التقو&م الذي يfY يوم طلب االسI�داد العي�� إ�X اليوم الذي يتم تحديده من قبل مدير الصندوق   -

% * (عدد األيام التقو&مية من يوم التقو&م إ�X اليوم الذي يتم تحديده من قبل مدير الصندوق الستالم 0.5إجما�f قيمة االسI�داد العي�� بالدوالر األمر&+ي* -

 )365كميات سلعة الذب املستحقة لطالب االسI�داد العي��/

-  fgداد العي�� عن استالم صا�Iداد ا)'دد من قبل مدير الصندوق فس7تحمل أي يوم يتأخر فيه طالب االس�Iيوم االس fg ب املستحقة لهكمية سلعة الذ

ر الصندوق بالدفع % من إجما�f قيمة االسI�داد العي�� بالدوالر األمر&+ي تحسب عن yل يوم تقو&�� وتدفع من قبل طالب االسI�داد العي�� نقًدا. يلÑIم مدي0.5

 العي�� قبل موعد إقفال العمل fg اليوم الثالث!ن التا�f لنقطة التقو&م ال�� ُحدد عندا سعر االسI�داد كحد أق�àñ. ملال+ي الوحدات عوائد االسI�داد 

- :fالتا�y ب املستحقة له تحسب رسوم ا|'فظ العي�� خالل فI�ة تأخ!� طالب االسI�داد العي�� عن استالم كميات سلعة الذ
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 )365% * (عدد أيام التأخ!� التقو&مية/0.5األمر&+ي*  إجما�f قيمة االسI�داد العي�� بالدوالر

 

 رسوم التعامل:   -3

 Xداد العي�� بالدوالر 0.5قد تصل ا��Iقيمة االس fداد العي�� بالدوالر األمر&+ي وذلك حسب ظروف السوق حيث تخصم من إجما��Iقيمة االس fمن إجما� %

 األمر&+ي.

 

 كيلو غرام من سلعة الذب. 1أونصة و�m fعادل  32.15وم ومصار&ف االسI�داد العي�� �f أقل كمية لالسI�داد العي�� kعد خصم رس -

، يوما الثالثاء وا|4م7س عند الساعة  -
ً
، حيث أن سعر سلعة الذب £عكس سعر أونصة ذب ذو نقاوة تبلغ  10:00يتم التقو&م مرت!ن أسبوعيا

ً
صباحا

 بالدوالر األمر&+ي. 999,9

 ك fg الصندوق:ا|'د األد¸ى لالشI�ا

و  د¸ىوا|'د األ  دوالر أمر&+ي 500 وا|'د األد¸ى لالشــــــــــI�اك fg الصــــــــــندوق  fgاك اإلضــــــــــا�Iل الوحدات  500لالشــــــــــy داد�Iدوالر . كما يجوز ملال+ي الوحدات اســــــــــ

 العائدة لjم أو جزء
ً
سلعة  من غرام كيلو 1( الذبسلعة  من أونصة 32.15أمر&+ي، ولالسI�داد العي��  دوالر 500 مبلغ و النقدي سI�دادلال  األد¸ى ا|'د مpqا. ا

 دوالر أمر&+ي. 500ا|'د األد¸ى لرصيـد امللكيـة و مبلغ  .وذلك kعد خصم رسوم ومصار&ف االسI�داد العي�� )الذب

 

 أق�àñ فI�ة زمنية ب!ن mسلم طلب االسI�داد ودفع عوائده ملالك الوحدات:

fg داد النقدي يتم دفع عوائد  حال�Iداداالســــــــــــ�Iا ســــــــــــعر  قبل الوحدات ملالك االســــــــــــموعد إقفال العمل fg اليوم ا|4امس التا�f لنقطة التقو&م ال�� ُحدد عند

 اليوم fg العمل إقفال موعد قبل العي�� االســــــــI�داد عوائد الوحدات ملال+ي الصــــــــندوق  مدير يدفع للوحدات،االســــــــI�داد العي��  حالfg أقñــــــــ�à.  االســــــــI�داد كحّدٍ 

 . أق�àñ كحد االسI�داد سعر عندا ُحدد ال�� التقو&م لنقطة التا�f الثالث!ن

 

 PQل مال�ي الوحدات   )أ

 عXY ملكية الوحدات
ً
 قاطعا

ً
و&<يح مدير املثÐتة فيه.  يقوم مدير الصندوق باعداد �_ل ملال+ي الوحدات و&حفظه fg اململكة العرeية السعودية، و«عد ذ ال�_ل دليال

 ل�_ل مال+ي الوحدات إ�y Xل مالك للوحدات (عXY أن يظjر ذا امل45ص جميع املعلومات املرتبطة باملالك مقدم الطلب فقط)
ً
 عند الطلب  الصندوق م45صا

ً
مجانا

 عن طر&ق مراسلة مدير الصندوق مباشرة أو عند طر&ق أحد م+اتب مدير الصندوق.

yات ال�� تم استالمjا خالل فI�ة الطرح األو�f العام لوحدات الصندوق عXY ش+ل نقد أو اس<ثمارا fg الوداîع البنكية أو صفقات سوف يتم االحتفاظ بحصيلة االشI�ا )ب

ف ائتما¸ي و&تمتع بتص�ي أدوات أسواق النقد املتوافقة مع املعاي!� الشرعية واملè�مة مع طرف خارج اململكة خاضع لتنظيمات من يئة رقابية مماثلة ملؤسسة النقد

.fة الطرح األو��Iاء فpåح!ن ان Xاس<ثماري إ� 

  :اa8د �ذا إMN الوصول  عدم تأثAB  ومدى للطرح األدdى اa8د  )ج

سوف  خالل مدة الطرح األو�f دوالر أمر&+ي. وfg حال عدم جمع ا|'د األد¸ى 3,000,000لبدء عمل الصندوق و جمعه الصندوق  مدير ينوي  الذي للمبلغا|'ّد األد¸ى 

 يقوم مدير الصندوق بإعادة مبالغ االشI�اك وأي عوائد ناتجة عن اس<ثمارا ا�X مال+ي الوحدات دون أي حسم.

  :دdى لصاYZ قيمة أصول الصندوق أكحد دوالر أمر?�ي)  2,666,667  عادل ما(أي  سعودي ر?ال ماليBن 10اإلجراءات الت©aيحية الالزمة لضمان اس$يفاء متطلب  )د

م) والذي تم فيه إعفاء مديري 29/11/2018ه (املوافق 21/03/1440بتار&خ  1/6/7733/18الينطبق بناًء عXY التعميم الصادر من يئة السوق املالية رقم ص/ -

 الصناديق العامة من ا|'د األد¸ى |�_م أصول الصناديق.

 :اa8االت تلك YZ عةاملتب واإلجراءات  علق او  الوحدات YZ التعامل مع|ا يؤجل ال�� اa8االت )أ

 تأجيل طلبات االس�Aداد:

٪ أو أكü� من صاfg قيمة 10ل يجوز تأجيل تنفيذ أي طلب اسI�داد ح�� يوم التعامل التا�f إذا بلغ إجما�f ¸سبة جميع طلبات االسI�داد ملال+ي الوحدات fg أي يوم mعام -

 .أصول الصندوق 

عن طر&ق mسليم طلبات االسI�داد النقدي س7تم اتباع إجراءات عادلة ومنصفة عند اختيار طلبات االسI�داد املطلوب تأجيلjا حيث س7تم تنفيذ الطلبات املؤجلة  -

 والعي�� بالI�ت7ب حسب األسبقية fg تقديم طلب االسI�داد.
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  وق:االش�Aاك أو اس�Aداد وحدات الصند يتم ;عليق ف¡\اال��  تاa8اال 

 يجب عXY مدير الصندوق mعليق االشI�اك أو اسI�داد الوحدات إذا طلبت الjيئة ذلك. -

 .إذا رأى kش+ل معقول أن التعليق يحقق مصا|ÿ مال+ي وحدات الصندوق العامmعليق االشI�اك أو االسI�داد  دوق صنالملدير  ز و يج -

ق mعليق االشI�اك أو االسI�داد  الصندوق ملدير  يجوز  -
َّ
التعامل fg السوق الرئ7سة ال�� يتم فpsا التعامل fg األوراق املالية أو األصول األخرى ال�� يملكjا الصندوق، إذا ُعل

  م.إما kش+ل عام وÌما بال�سبة إ�X أصول الصندوق ال�� يرى مدير الصندوق kش+ل معقول أpØا جور&ة لصاfg قيمة أصول الصندوق العا

 :يق يفرضه مدير الصندوق اإلجراءات املتبعة YZ حالة أي ;عل

 .التأكد من عدم استمرار أي mعليق إال للمدة الضرور&ة واملè�رة مع مراعاة مصا|ÿ مال+ي الوحدات -

 .مراجعة التعليق بصورة منتظمة وال<شاور مع مجلس إدارة الصندوق وأم!ن ا|'فظ حول ذلك بصورة منتظمة -

 بأي mعليق مع  -
ً
توضيح أسباب التعليق، وÌشعار الjيئة ومال+ي الوحدات فور انpåاء التعليق بالطر&قة نفسjا املستخدمة fg اإلشعار إشعار الjيئة ومال+ي الوحدات فورا

ي للسوق. ي ملدير الصندوق واملوقع اإللكI�̧و  عن التعليق واإلفصاح عن ذلك fg املوقع اإللكI�̧و

  :خصائص الوحدات .8

 واس<ثمارات أصول  fg م<ساو&ة ¸سÐية قيمة ذات مجزأة غ!� مشاعة حصة وحدة yل وتمثل. وا|'قوق  واملم!Ñات القيمة نفس ولjا النوع نفس من الصندوق  وحدات جميع

 .الصندوق 

  :اacاسبة وتقديم التقار?ر .9

  املالية التقار&ر )أ

 عXY التقار&ر ذه تحتوي  و. التقر&ر فI�ة pØاية من يوما 35 خالل ل5_مjور  و&<يحjا ميالدية سنة نصف yل للصندوق  األولية املالية التقار&ر الصندوق  مدير£عد  

 .الفI�ة خالل الصندوق  أ¸شطة kشأن أخرى  معلومات أي و الصندوق  مدير عن ومعلومات األولية املالية القوائم

  70 خالل للصندوق  املراجع السنوي  التقر&ر بإعداد الصندوق  مدير يقوم كما
ً
  للصندوق، املالية السنة pØاية من يوما

ً
 هوأداء للصندوق  املا�f املركز تفاصيل متضمنا

 .املالية السنة pØاية fg كما ا|'فظ وأم!ن الصندوق  مدير عن معلومات إ�X باالضافة

  :الصندوق  مدير £عدا ال�� التقار&ر إتاحة ووسائل أماكن )ب

ي املوقع fg ¸شرا يتم سوف كما رسوم، أي دون  الصندوق  مدير م+اتب خالل من الطلب عند التقار&ر ذه mسليم يتم  وموقع الصندوق  ملدير اإللكI�̧و

ي السوق   fg ¸شرا يتم سوف الوحدات لتقو&م mعليق أي عن اإلعالن أو الوحدات أسعار ذلك fg بما ¸شرا يتطلب أخرى  مالية معلومات أي. االلكI�̧و

ي املوقع ي السوق  موقع أو الصندوق  ملدير االلكI�̧و  إخطارات أي. رسوم أي دون  الصندوق  مدير م+اتب خالل من للمس<ثمر&ن متاحة وت+ون  االلكI�̧و

 . الوحدات حامfY �_ل fg امل�_لة عناو&pqم حسب للمس<ثمر&ن بإرسالjا الصندوق  مدير يقوم للمس<ثمر&ن
 .ذلك kعد ميالدية سنة وyل للصندوق  و�Xاأل  املاليةكما يقر مدير الصندوق بتوفر القوائم املالية للسنة  م fg 31/12/2020 للصندوق  األو�X املالية السنة pØاية ت+ون  )ج

  للصندوق  املراجعة السنو&ة املالية القوائم تقديم يتم )د
ً
 .الطلب عند مجانا

 

 مجلس إدارة الصندوق  .10

  الصندوق  إدارة مجلس أعضاء )أ

 يت+ون مجلس إدارة الصندوق من:

 .)رئ�س مجلس إدارة الصندوق معاذ بن قاسم ا08صاونة () األستاذ / 1

 .)غAB مستقل  عضو ) األستاذ/ سليمان أحمد أبو تايه (2

 مستقل). غAB (عضو  العمAB  ناصر  بن صا8¿) األستاذ/ 3

 ) الدكتور/ عبدالكر?م بن حمد النجيدي (عضو مستقل).4
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 ) األستاذ/ محمد بن مسفر املال�ي (عضو مستقل).5

 

 

  الصندوق  إدارة مجلس أعضاء مؤالت

 :)اPcلس رئ�س( ا08صاونة قاسم بن معاذ/  األستاذ �

عمل خاللjا  لشركة فالكم ل45دمات املالية. لديه خè�ة أكü� من عشر سنوات fg مجال االس<شارات املالية واإلس<ثمار يذالتنفي رئ7ساألستاذ/ معاذ ا|4صاونة و ال

 إ�X قطاع التجزئة. قبل أن تو�X مjام الرئ7س التنفيذfg عدد من القطاعات من أبرزا: 
ً
دارة املصرفية اإل مدير كعمل  يالبنوك والصناعة والعقار وال�'ة إضافة

ة. انضم ، كما عمل كمس<شار لإلدارة العليا وألعضاء مجلس اإلدارة fg العديد من الشرyات fg اململكة العرeية السعودير&ة kشركة فالكم ل45دمات املاليةاالس<ثما

kعد أن yان £عمل كمس<شار لدى ديلو&ت كندا، حيث أتيحت له فرصة التعامل مع عدد من الشرyات القيادية  2008األستاذ/ معاذ لفر&ق العمل fg شركة فالكم سنة 

عXY درجة الب+الور&وس y fgل من العلوم املالية من خالل تقديم ا|4دمات االس<شار&ة fg إدارة ا)4اطر وحوكمة الشرyات وخدمات االس<شارات املالية. كما أنه حاصل 

 دا.واملصرفية وكذلك fg نظم املعلومات من جامعة سانت ماري بكندا، باإلضافة إ�X درجة املاج7ست!� fg إدارة األعمال من جامعة دلjاو��à بكن

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

 XYعام األستاذ سليمان أبو تايه حاصل ع fg ا)'اسبة من ا|_امعة االردنية fg ادة1998ب+الور&وسjش XYوحاصل ع ، CPA  عام fg من 2004األمر&كية �üه أك�èلديه خ .

 fg مجال ا)'اسبة واملراجعة. £عمل مدير املالية وا|4ز&نة لدى املؤسسة االسالمية لتأم!ن االس<ثمارات وائتمان الصادرات، و عضو 15
ً
ك االسالمي مجموعة البن عاما

كما عمل كمدير للمجموعة  2012منذ  IFRS ، مس<شار لدى الjيئة السعودية للمحاسب!ن القانوني!ن ملشروع التحول ا�X معاي!� ا)'اسبة الدولية2012للتنمية منذ 

 .2015 – 2012، وعضو |_نة مراجعة لدى شركة فيب+و للفI�ة 2012 – 2006املالية لشركة فالكم ل45دمات املالية للفI�ة 

 ):مستقلغAB (عضو  صا8¿ بن ناصر العمAB  /األستاذ �

إدارة  م باالضافة إ�X شjادة الب+الور&وس 2010fgحاصل عXY شjادة املاجست!�  fg ادارة التغي!� من جامعة سوانزي بر&طانيا عام   صا|ÿ العم!�األستاذ 

) من االتحاد األمر&+ي للتأم!ن HIAأن لديه شjادة الزمالة األمر&كية بالتأم!ن الط�â (م. كما 1981األعمال من جامعة جنوب فلور&دا الواليات املتحدة عام 

) من االتحاد األمر&+ي للتأم!ن الص�f و شjادة fg التأم!ن العام من املعjد املل+ي MHPالص�f باالضافة إ�X شjادة التخصص fg الرعاية ال�'ية املدارة (

 كما أنه حاليا عضو مجلس إدارة شركة النايفات للتمو&ل. ،عاما 38صا|ÿ خè�ات واسعة تز&د عن   /تاذلندن. يمتلك األس ،الè�يطا¸ي للتأم!ن

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

وشjادة الدكتوراه fg اللغو&ات من جامعة  2011 -عXY شjادة  املاجست!�  fg إدارة األعمال التنفيذية  من جامعة امللك فjد للبI�ول واملعادن  عام  حاصل

 عضو مجلس إدا 32خè� تز&د عن  لدية .2003 –والية أوكالوما س<يلووتر ، الواليات املتحدة األمر&كية عام 
ً
 كما انه حاليا

ً
رة  والرئ7س التنفيذي عاما

 لشركة مjارة للموارد الÐشر&ة.

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

األyاديمية األمر&كية  من، حاصل عXY شjادة مسؤول االمتثال املعتمد 2013 –اجست!� fg إدارة األعمال من جامعة الفيصل عام امل  شjادة عXY حاصل

  27 عن تز&د خè�ه يهلد .2008 – عاملإلدارة املالية 
ً
كما أنه  ،اإلشراف عXY األعمال والرقابة التنظيميةو   والبنوك املالية االسواق fg املا�f القطاع fg عاما

 نائب مدير  التمو&ل fg الjيئة العامة للم�شآت الصغ!�ة واملتوسطة عضو  مجلس ادارة بنك التصدير واالست!�اد السعودي
ً
عضو مجلس اإلدارة  ،حاليا

رئ7س |_نة  ،صندوق اإلس<ثمارات العامةل التاkعةعضو مجلس اإلدارة / ال5_ان التنفيذية والتدقيق fg شركة صندوق الصناديق  ،fg في�تك السعودية

لألس<ثمار ا|_ريء fg مبادرة تحف!Ñ  عضو مجلس اإلدارة fg الشركة السعودية ،صااالئتمان fg مبادرة اإلقراض غ!� املباشر  fg مبادرة تحف!Ñ  القطاع ا|4

عضو مجلس اإلدارة fg برنامج كفالة  ،مبادرة تحف!Ñ القطاع ا|4اص fgعضو مجلس اإلدارة و|_نة االئتمان بè�نامج دعم االستدامة  ،القطاع ا|4اص

 fg شركة بحر العرب ألنظمة املعلومات.عضو |_نة املراجعة  ،عضو مجلس اإلدارة  fg شركة اال¸سون للتجارة ،è�نامج ضمان االئتمانل التاkع

 

  الصندوق  إدارة مجلس ومسؤوليات أدوار )ب

 mشمل مسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق، عXY سÐيل املثال ال ا|'صر، اآلmي :

 طرف الصندوق  ي+ون  ال�� ا|_ور&ة والتقار&ر والقرارات العقود جميع عXY املوافقة .1
ً
 . فpsا ا

 .الصندوق  بأصول  املتعلقة التصو&ت بحقوق  يتعلق فيما مكتوeة سياسة اعتماد .2
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، ذلك yان وم�� اإلشراف، .3
ً
  الصندوق  مدير عنه يف�ÿ مصا|ÿ تضارب أي عXY املصادقة مناسبا

ً
 .االس<ثمار صناديق لالئحة وفقا

  مرت!ن االجتماع .4
ً
 اإلراب وتمو&ل األموال غسل عن التبليغ ومسؤول الصندوق  مدير لدى) وااللÑIام املطابقة |_نة( وااللÑIام املطابقة مدير مع األقل عXY سنو&ا

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

 .mعي7نه حالة fg املصّفي يرفعjا توصية أي إقرار .5

 .  االس<ثمار صناديق بالئحةومذكرة املعلومات وأي مس<ند آخر   الصندوق  وأح+ام شروط وÌلÑIام إكتمال من التأكد .6

  الوحدات مال+ي مص5'ة يحقق بما بمسئولياته الصندوق  مدير قيام من التأكد .7
ً
 .االس<ثمار صناديق الئحة وأح+ام الصندوق، وأح+ام لشروط وفقا

ي ا)'اسب تحديد .8  .للصندوق  ا|'فظ وأم!ن القان̧و

 .املص5'ة وأw'اب الوحدات ملال+ي الالزمة واملس<ندات املعلومات ب+ل الصندوق  مدير إفصاح من التأكد .9

 . فيه الوحدات ومال+ي االس<ثمار صندوق  وملص5'ة بأمانة العمل .10

 .ا)_لس اتخذا ال�� والقرارات اتاالجتماع وقاîع جميع تب!ن ال�� االجتماعات محاضر تدو&ن .11

 

 الصندوق  إدارة مجلس أعضاء م+افآت تفاصيل )ج

 ل+ل عضــو مســتقل (إجما�f أmعاب األعضــاء املســتقل!ن لن تتجاوز  1,600عضــو مســتقل عن yل اجتماع و بحد أقñــ�à  ل+ل أمر&+ي دوالر 800
ً
دوالر  3,200دوالر ســنو&ا

) حيث 
ً
 . السنة pØاية yلتدفع و  يومي kش+لاألmعاب  mستحقأمر&+ي سنو&ا

 

 

 

  املصا|ÿ تضارب )د

وجود أي mعارض مصـــــا|fg ÿ حال التصـــــو&ت عXY أي قرار يتخذه مجلس إدارة الصـــــندوق قد يتع!ن عXY أي عضـــــو االفصـــــاح )_لس إدارة الصـــــندوق عن 

 ي+ون لعضو مجلس االدارة مص5'ة خاصة مباشرة أو غ!� مباشرة فيه.

 

  العالقة ذي الصندوق  مجلس عضو فpsا £شارك ال�� الصناديق إدارة مجالس جميع )ه

 التالية: العامة إدارة الصناديقأعضاء مجلس إدارة  ذا الصندوق م أعضاء fg مجلس 

 .السعودية لألسjم فالكم صندوق  -

 صندوق فالكم للمرابحة بالر&ال السعودي. -

 .صندوق فالكم للطروحات األولية -

 صندوق فالكم املتداول لألسjم السعودية. -

 صندوق فالكم املتداول لقطاع البI�وكيماو&ات. -

 .باملرابحة للتمو&ل فالكم صندوق  -

 

 الرقابة الشرعية  �يئة .11

  :ومؤالpÏم الشرعية الjيئة أعضاء )أ

 :التالية أسماؤم املس<شار الشرfã للصندوق م أعضاء الjيئة الشرعية لشركة فالكم ل45دمات املالية وال�� تت+ون من العلماء

� YNاملنيع سليمان بن هللا عبد/الشيخ معا: 

باململكة العرeية السعودية منذ إ¸شا�pا، ومس<شار بالديوان املل+ي، وعضو مجلس الشورى وقاٍض سابق بمحكمة التمي!Ñ الشيخ /عبدهللا املنيع و عضو يئة كبار العلماء 

  بمكة املكرمة. الشيخ املنيع و نائب رئ7س ا)_لس الشرfã لjيئة ا)'اسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية
ً
، ،سابقا

ً
يئات ورئ7س وعضو عدة وعضو با)_لس حاليا 

 شرعية fg البنوك السعودية وا|4ليجية، له العديد من املؤلفات fg الص!�فة اإلسالمية.
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 : القري  ع�Y بن محمد/الدكتور  فضيلة �

  عبدالعز&ز بجدةامللك الدكتور محمد القري حاصــل عXY درج�� املاجســت!� والدكتوراة fg االقتصــاد من جامعة yاليفورنيا. وو أســتاذ االقتصــاد اإلســالمي fg جامعة 
ً
، ســابقا

 الدكتور القري عضو fg العديد من الjيئات الشرعية للمصرفيات اإلسالمية fg الدو�f، الفقه ومجمع ،التاkع لرابطة العالم اإلسالمي اإلسالميمجمع الفقه  fgخب!� و  عضوو 

 كث!� من البنوك حول العالم.

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

  عشــــر أرçعة من أكü� خè�ة اإلســــالمي، االقتصــــاد fg ودكتوراة ماجســــت!� شــــر«عة، ب+الور&وس
ً
 من عدد fg عضــــو اإلســــالمية، املالية واملعامالت الشــــرعية، الرقابة fمجا� fg عاما

 .السعودية العرeية باململكة الشرعية الjيئات

 

 الرقابة الشرعية  يئةأدوار ومسؤوليات  )ب

 وسياسات الصندوق االس<ثمار&ة ووثائق الصندوق للتأكد من مطابقpåا للضوابط الشرعية.دراسة ومراجعة أداف  .1

 تقديم املشورة ملدير الصندوق بخصوص املواضيع ال�� تتعلق باملطابقة الشرعية fg حال طل
pا من قبل مدير الصندوق. .2

الية والشرyات أو أي اس<ثمارات أخرى fg السوق األو�f أو السوق الثانوي ال�� من املتوقع أن إعطاء املشورة fg تحديد الضوابط الشرعية الالزمة النتقاء األوراق امل .3

 £س<ثمر فpsا الصندوق.

 املراقبة الدور&ة ملدى مطابقة اس<ثمارات الصندوق مع الضوابط الشرعية. .4

5. pqحول مدى مطابقة أعمال الصندوق مع الضوابط الشرعية لتضمي fãا مع التقر&ر املراجع السنوي للصندوق.إبداء الرأي الشر 

 يع األوقات.يلÑIم مدير الصندوق بالضوابط والتوجpsات ال�� تصدر من يئة الرقابة الشرعية و&ضمن مراعاة تطبيقjا y fgافة اس<ثمارات الصندوق fg جم

 

 

  الشرعية الjيئة أعضاء م+افآت )ج

 ال يوجد

 :الشرعية املعاي!� مع التوافق عدم حال fg املتبعة واإلجراءات الدور&ة، واملراجعة لالس<ثمار، املعدة األصول  شرعية لتحديد) الشرعية املعاي!�( املطبقة املعاي!� )د

 فيما يfY الضوابط العامة الشرعية املعتمدة من الjيئة الشرعية لفالكم النتقاء سلعة الذب:

.بيع الذب بالذب جائز kشرط mساو�pما fg الوزن دون اعتبا ر |_ -
ً
 دته وقدمه، وçشرط التقابض املطلوب شرعا

 بيع الذب kغ!� الذب والفضة والنقود جائز بأي سعر دون اشI�اط التقابض، مثل أن يباع الذب kسلعة أو منفعة أو خدمة. -

 إ�X املستقبل، كما ال ي�fg ÿ بيع الذب  -
ً
 عXY تحقق أمر، وال مضافا

ً
 خيار الشرط.ال يجوز أن ي+ون عقد بيع الذب معلقا

وذلك لعدم تحقق  (Futuresأو املستقبلية ( (Forwardال تجوز عقود بيع الذب ال�� يتأجل فpsا البدالن ومن ذلك ما اصطÿ5 عm XYسميته بالبيوع اآلجلة( -

.
ً
 التقابض املطلوب شرعا

ق قبض املشــــــI�ي  -  £شــــــI�ط لبيع ســــــبائك الذب بالنقود قبض البدل!ن fg مجلس العقد، و&تحقَّ
ً
للســــــÐيكة بقبض عيpqِا بنفســــــه، أو عن طر&ق وكيله قبضــــــأ

، و&تحقق القبض ا|'ك��ُّ بتعي!ن الســـــــÐيكة وتمك!ن املشـــــــI�ي من التصـــــــرف pÍا، أو بقبض شـــــــjادة تمثل ملك ســـــــÐيكة معينة ومم!
ً
 أو حكميا

ً
Ñة عن غ!�ا بأرقام حقيقيا

نة ودون قبض حقيقي.للسÐيكة، ونحوا من العالمات املمّ!Ñة لjا عن غ!�ا، وعليه فال ي  جوز بيع سÐيكة غ!� معيَّ

ك الذب عXY الشيوع بحيث يتملك yل شر&ك حصة شاîعة محددة ال�سبة fg كمية yلية معينة تتوافر فpsا الشروط املذyورة fg البن -
ُّ
 د السابق.يجوز تمل

 بالشرyاء، وله أن يÐيعjا لغ!�ه عXY حالjا دون فرز.إن أمكن دون إضرار  (segregationملالك ا|'صة املشاعة أن يطلب فرز حصته ( -

-  XYا عpØة باألرقام، فإÑ!انت ممy نÌا با|4لط تأخذ حكم املشاع، وpØة باألرقام، فإÑ!مم �انت غ!y ن إن  ملك مفرز ل+ل مالك.السبائك ا)4زونة fg مخزن مع!َّ

ندوق مع الضوابط الشرعية، فإن مدير الصندوق سيقوم ب<س7يل ذا األصل مع مراعاة عدم تقوم ال5_نة باملراجعة الدور&ة وfg حال عدم توافق أحد أصول الص-

 اإلضرار بمال+ي الوحدات جراء mس7يل األصل.

 مدير الصندوق  .12

 اسم مدير الصندوق  )أ
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 شركة فالكم ل45دمات املالية. 

 

 رقم ال�Aخيص الصادر عن �يئة السوق املالية  )ب

37-06020 

 

 العمل ملدير الصندوق العنوان املPÁل وعنوان  )ج

  شركة فالكم ل45دمات املالية

 طر&ق العليا العام  

 11421الر&اض  884ص. ب. 

8004298888اتف  

 + 966) 11( 4617268فاكس 

 

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

 م27/05/2006ـ املوافق 29/04/1427تار&خ الI�خيص 

 

 رأس املال املدفوع ملدير الصندوق  )ه

 ر&ال سعودي 150,000,000

 

  للسنة املـالية السـابقة بآالف الر?ال. م0hص املعلومات املالية ملدير الصندوق  )و

 م2018السنـة املـالية املن·\ية YZ د سمA¹  البـند

 fYح ال<شغـيeالر f34,282 إجما� 

 (50,774) إجما�f املصروفات ال<شـغيلية

fYال<شـغي �ح غ!e(14,011) الر 

 (1,369) الزكـاة

 (15,380) صـاfg الـرeح 

 

 أعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق  )ز

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

ت إ�X  منصبه ا|'ا�f كنائب أول للرئ7س ونائب املدير التنفيذي بمجموعة شرyات فال العرeية القابضة ا)'دودة يتقلد kعض املناصب fg شرyا إضافة األستاذ/ بدر العذل،

:fYا)_موعة كما ي 

 مدير عام شركة األنظمة املتطورة ا)'دودة. −

 مدير عام شركة نوفوفالت العرeية السعودية ا)'دودة. −

 لسعودية ا)'دودة.مدير فرع شركة فال ا −

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

 .األستاذ/ عبدا)'سن السو&لم، £شغل منصب الرئ7س التنفيذي والعضو املنتدب لشركة النايفات للتمو&ل

 عبداacسن بن محمد الصا8¿ (عضو مجلس اإلدارة)  -

g شغل عدة مناصب£ ،ÿ|أدناه: األستاذ/ عبدا)'سن الصا ÿxو ُمو f العديد من الشرyات كما 

ي. -عضو مجلس اإلدارة  −  شركة مالذ للتأم!ن وÌعادة التأم!ن التعا̧و

 شركة فالكم ل45دمات املالية. -عضو مجلس اإلدارة  −



41 

 

 

 رئ7س مجلس اإلدارة واملالك لشركة مصادر القابضة. −

 التنفيذي):األستاذ / معاذ بن قاسم ا08صاونة (العضو املنتدب والرئ�س  -

 .املالية ل45دمات فالكم لشركة التنفيذي الرئ7س و ا|4صاونة معاذ /األستاذ

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

 األستاذ/ فjد املفرج، £شغل عدة مناصب fg العديد من الشرyات كما و ُموÿx أدناه: 

 مجموعة سامبا املالية –عضو مجلس إدارة ورئ7س |_نة املراجعة  -

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

 محمد ابرا�يم أبو جبل (عضو مجلس اإلدارة) -

 القابضة.منصب رئ7س الدائرة املالية لشركة فالكم  ، £شغلمحمد أبو جبل/ األستاذ

 

 املسؤوليات والواجبات الرئ�سية ملدير الصندوق فيما يتعلق بصندوق االس$ثمار  )ح

ذه املذكرة كما يراy fg fãل األ  - fg داف االس<ثمار&ة للصندوق املضمنةحوال مصا|ÿ يتو�X مدير الصندوق إدارة الصندوق بحكمة وçعدل pÍدف تحقيق األ

 حامfY الوحدات fg إطار شروط وأح+ام الصندوق.

 :يfY ما الصندوق  تجاه الصندوق  مدير مسؤوليات تتضمن -

 .الصندوق  إدارة .1

 .الصندوق  إ�X املقدمة اإلدار&ة ا|4دمات فpsا بما الصندوق، عمليات .2

 .وحدات الصندوق  طرح .3

) 41ذات العالقة الواردة ضمن املادة ( املعاي!�) ("سياسات االس<ثمار وممارساته") من ذه املذكرة وكذلك ب2الواردة fg الفقرة ( املعاي!�يلÑIم مدير الصندوق ب -

 ("قيود االس<ثمار") الواردة fg الئحة صناديق االس<ثمار.

الشرعية املعتمدة من  املعاي!�الشرعية لالس<ثمار، و&قوم وçش+ل دوري بالتأكد من توافق جميع اس<ثمارات الصندوق مع  املعاي!�بيلÑIم مدير الصندوق كذلك  -

 الرقابة الشرعية للصندوق، وتبليغ مجلس إدارة الصندوق fg حينه بأي مخالفات جور&ة. يئة

 يقوم مدير الصندوق fg إطار مjامه بالتأكد من توفر السيولة ال+افية للوفاء بأي طلبات اسI�داد محتملة. -

 

 امل|ام ال�� «لف �\ا طرف ثالث من جانب مدير الصندوق فيما يتعلق بصندوق االس$ثمار  )ط

 .يوجد ال

 أي أdشطة عمل أو مصا8¿ أخرى ملدير الصندوق تمثل أ�مية جو�ر?ة أو من املمكن أن تتعارض مع أdشطة صندوق االس$ثمار  )ي

 .يوجد ال

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

 لتعي!ن مدير صندوق بديل لل ل للjيئة حق عز  
ً
، وذلك fg حال وقوع أي من مدير الصندوق واتخاذ أي إجراء تراه مناسبا

ً
صندوق أو اتخاذ أي تدب!� آخر تراه مناسبا

 :ا|'االت اآلتية

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

 .mعليقه من قبل الjيئةإلغاء ترخيص مدير الصندوق fg ممارسة ¸شاط اإلدارة أو �'ب أو  -2

 .تقديم طلب إ�X الjيئة من مدير الصندوق إللغاء ترخيص fg ممارسة ¸شاط اإلدارة -3

 .بالÑIام النظام أو لوائحه التنفيذية -kش+ل تراه الjيئة جور&ا -إذا رأت الjيئة أن مدير الصندوق قد أخل  -4

ر أو �_زه أواستقالته مع عدم وجود �4ص آخر م�_ل لدى مدير الصندوق وفاة مدير ا)'فظة االس<ثمار&ة الذي يدير أصول صندوق االس<ثما -5

 .قادر عXY إدارة أصول صندوق االس<ثمار أو أصول الصناديق ال�� يديرا مدير ا)'فظة

 أpØا ذات أمية جور&ة. -بناء عXY أسس معقولة –أي حالة أخرى ترى الjيئة  -6
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 أمBن اa8فظ .13

 :اa8فظ أمBن

 اسم أمBن اa8فظ )أ

 املـالية ل45ـدمات فـالكم شركة

 رقم ال�Aخيص الصادر عن �يئة السوق املالية  )ب

08100-37 

 العنوان املPÁل وعنوان عمل ألمBن اa8فظ )ج

 السعودية العرeية اململكة الر&اض،  – الرئ�àá7 املقر
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 مار $ثاألدوار األساسية ومسؤوليات أمBن اa8فظ فيما يتعلق بصندوق االس )ه

 :األدوار األساسية ومسؤوليات أم!ن ا|'فظ

 حساب بن+ي محfY وÌيداع جميع املبالغ النقدية املتحصلة من طرح وحدات الصندوق واإلشI�اyات للعمالء.فتح  -

 لالتفاقية املوقعة معه واملjام املوyلة إليه. ألدوارهلضمان أدائه  الباطن مناإلشراف عXY أم!ن ا|'فظ  -
ً
 عXY أتم وجه وفقا

 

 فيما يتعلق بصندوق االس$ثمار  )و
ً
 ثالثا

ً
 امل|ام ال�� «لف �\ا أمBن اa8فظ طرفا

 Swiss Financial Market Supervisory Authorityاإلشرافية للسوق املالية السو«سر&ة  الjيئة قبل من مرخص سو«سري  بنك( سو«سرا سانباولو ان<سا بنكتم ت+ليف 

) األصول  وÌدارة ا|'فظ وخدمات البنكية اإلئتمان وeطاقات اإلقراض خدمات تقديم و املصرفية ا|4دمات بخدمات للقيام CHE-105.860.022رقم  ترخيصبموجب 

 بالتا�f: لقيامyأم!ن حفظ من الباطن ل

 حفظ أصول الصندوق kش+ل منفصل عن أي أوراق مالية أو أصول أخرى عائدة ألم!ن ا|'فظ بالباطن أو مدير الصندوق. -

 االحتفاظ ب+افة ال�_الت املتعلقة بحفظ األصول.  -

 القيام ب+افة اإلجراءات اإلدار&ة الالزمة فيما يتعلق بحفظ األصول. -

 

 مBن اa8فظ أو اس$بداله أاألح�ام املنظمة لعزل  )ز

 : اآلتية ا|'االت من أي وقوع حال fg مناسب تراه تدب!� أي تخاذا أو الصندوق  مدير قبل من املع!ن ا|'فظ أم!ن عزل  للjيئة

 . مؤسسات السوق املالية الئحة بموجب بذلك الjيئة اشعار دون  ا|'فظ ¸شاط ممارسة عن ا|'فظ أم!ن توقف .1

 . الjيئة قبل من mعليقه أو �'به أو ا|'فظ ¸شاط ممارسة fg ا|'فظ أم!ن ترخيص إلغاء .2

 .ا|'فظ ¸شاط ممارسة fg ترخيصه إللغاء ا|'فظ أم!ن من يئة إ�X طلب تقديم .3

 . التنفيذية لوائحه أو النظام بالÑIام – جور&ا الjيئة تراه kش+ل – أخل قد ا|'فظ ام!ن أن الjيئة رأت إذا .4

fg ذه  60 خالل البديل ا|'فظ أم!ن إ�X ا|'فظ مسؤوليات ونقل بديل حفظ أم!ن بتع!ن الصندوق  مدير سيقوم ا|'الة 
ً
 . mعي7نه من يوما
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 مدير سيقوم ا|'الة ذه fg. الوحدات مال+ي مص5'ة fg ا|'فظ أم!ن عزل  أن معقول  kش+ل رأى إذا كتاçي إشعار بموجب ا|'فظ أم!ن عزل  الصندوق  ملدير يجوز  كما

 ) 30( خالل له بديل حفظ أم!ن بتعي!ن الصندوق 
ً
  اإلفصاح. و س7تم الكتاçي اإلشعار ا|'فظ أم!ن mسلم من يوما

ً
ي الصندوق  مدير موقع fg فورا  السوق  وموقع اإللكI�̧و

ي  .بديل حفظ أم!ن mعي!ن عن اإللكI�̧و

 االس$ثمار مس$شار  .14

 يوجد ال

 املوزع .15

 يوجد ال

 القانوdي اacاسب .16

 القانوdي اacاسب اسم )أ

 برا£س وتر اوس yوeر

 القانوdي للمحاسب العمل وعنوان املPÁل العنوان )ب

 برا£س وتر اوس yوeر 

  21برج اململكة الدور 

  11482الر&اض  8282ص.ب. 

966) 11( 4240-465اتف: + 

 + 966) 11( 465-1663فاكس: 

www.pwc.com/me 

 

 األساسية ومسؤوليات اacاسب القانوdي فيما يتعلق بصندوق االس$ثمار  األدوار  )ج

ي ا)'اسب يقوم  .للصندوق  والسنو&ة األولية املالية القوائم بمراجعة القان̧و

 أخرى  معلومات .17

 الطلب عند فعfY أو محتمل مصا|m ÿعارض وأي املصا|m ÿعارض ملعا|_ة املتبعة جراءاتواإل  السياسات عXY االطالع fg ا|'ق الوحدات مال+ي الصندوق  مدير يمنح )أ

 .مقابل وeدون 

 

 والعموالت ا08اصة  التخفيضات )ب

 اليوجد

 أو الضر?بة  الز«اة )ج

 .للصندوق  زyاة مبلغ بدفع الصندوق  مدير يقوم ال -

 الرسوم جميع عXY والدخل للزyاة العامة الjيئة من الصادرة التنفيذية الالئحة mعليمات حسب املضافة القيمة ضر&بة تطبيق س7تم:  املضافة القيمة ضر&بة -

 .ذلك خالف عXY النص يتم مالم املضافة القيمة ضر&بة mشمل ال الصندوق  مس<ندات fg املذyورة واملصار&ف الرسوم. جميع والت+اليف واالmعاب واملصار&ف

 

 وتفاصيل اجتماع مال�ي الوحدات  معلومات )د

 .ا|'فظ أم!ن من كتاçي طلب استالم من أيام) 10( خالل الوحدات مال+ي الجتماع بالدعوة الصندوق  مدير يقوم .1

 مجتمع!ن يمل+ون  الذين الوحدات مال+ي من اكü� أو مالك من كتاçي طلب استالم  من أيام) 10( خالل الوحدات مال+ي الجتماع بالدعوة الصندوق  مدير يقوم .2

 .الصندوق  وحدات قيمة من األقل عXY% 25 منفردين أو
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ي الصندوق  مدير موقع fg ذلك عن باإلعالن الوحدات مال+ي الجتماع الدعوة ت+ون  .3 ي واملوقع اإللكI�̧و  مال+ي جميع إ�X كتاçي إشعار وeإرسال للسوق، اإللكI�̧و

 ) 21( عن تز&د ال وeمدة) 2 االجتماع، من األقل عXY أيام عشرة قبل) 1) وجد إن( ا|'فظ وأم!ن الوحدات
ً
 االجتماع تار&خ اإلشعار وس7تضمن. االجتماع قبل يوما

 .املقI�حة والقرارات ووقته وم+انه

  الوحدات مال+ي إجتماع الي+ون  .4
ً
 .العام الصندوق  وحدات قيمة من األقل عXY% 25 مجتمع!ن يمل+ون  الوحدات مال+ي من عدد حضره إذا إال w'يحا

ي الصندوق  مدير موقع fg ذلك عن باإلعالن ثا¸ي الجتماع بالدعوة الصندوق  مدير فسيقوم ،4 الفقرة fg املذyور  النصاب £ستوِف  لم إذا .5  واملوقع اإللكI�̧و

ي  الثا¸ي اإلجتماع و«عد. أيام) 5( عن التقل بمدة الثا¸ي اإلجتماع موعد قبل ا|'فظ وأم!ن الوحدات مال+ي جميع إ�X كتاçي إشعار وeإرسال للسوق  اإللكI�̧و

 
ً
 .اإلجتماع fg املمثلة الوحدات ¸سبة yانت أيا w'يحا

 .الوحدات مال+ي اجتماع fg لتمثيله له وكيل mعي!ن وحدات مالك ل+ل يجوز  .6

 .االجتماع وقت يمتلكjا وحدة yل عن الوحدات مال+ي اجتماع fg واحد بصوت اإلدالء وحدات مالك ل+ل يجوز  .7

 

 الصندوق  إ[\اء )ه

ن إذا الصندوق  إpØاء الصندوق  ملدير يجوز  -  mغي!� أي حدوث حالة fg أو للصندوق، االقتصادي ال<شغيل لتè�ير yافية غ!� اإلدارة تحت الصندوق  أصول  قيمة أن له تب!َّ

fg ا الصندوق  مدير يرى  أخرى  ظروف أي أو األنظمةpØب أÐاف سy اءpØالصندوق  إل .fg ذه مال+ي وÌشعار املالية السوق  يئة بإخطار الصندوق  مدير يقوم ،ا|'ال 

  الوحدات
ً
  21 عن تقل ال بمدة وذلك الصندوق  إpØاء fg برغبته كتابيا

ً
 .فيه الصندوق  إpØاء املزعم التار&خ من يوما

- fg اء حالpØا تتم الصندوق  أصول  فإن الصندوق، إpåسديد و&تم تصفيm  امات الديونÑIفيتم التصفية من املتبقيةأصول الصندوق  وأما با|4صوم املتعلقة واالل 

 فإنه الصندوق، تصفية بدء حال fg. بذلك الصندوق  مدير من تأكيد إصدار و&تم الوحدات إجما�f إ�X م�سوeة وحداpÏم تمثلjا ال�� بال�سبة املشارك!ن عXY توز«عjا

 .الصندوق  مدير بواسطة التصفية حصيلة واستالم الصندوق  أصول  yافة تصفية يتم لم ما للمس<ثمر&ن توز«عات أي عمل يتم لن

 

 الشكوى  إجراءات )و

 حول  مالحظة أو ش+وى  أي وجود حالة fg الوحدات ملالك يمكن كما مقابل، وeدون  الطلب عند الش+اوى  بمعا|_ة ا|4اصة اإلجراءات بتقديم الصندوق  مدير سيقوم

 :التا�f العنوان إ�X إرسالjا الصندوق،

 املالية ل45دمات فالكم شركة

 ا)4اطر وÌدارة لÑIامواال املطابقة مجموعة

  العام العليا طر&ق

 11421 الر&اض 884. ب. ص

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

ي الè�يد إ�X املالحظات إرسال يمكن كما  :التا�f األكI�̧و

 Addingvalue@falcom.com.sa  

 

fg  سو&ة خاللm Xعذر الوصول إ�m ك  يحق ،يوم عمل  20حال�Iتقدللمش Xيئة السوق املالية  مكتبيم ش+وى رسمية إ� :من خاللحماية املس<ثمر  لدى 

يإ�X  إرسالjا .1  .خالل تطبيق الjيئة للjواتف الذكية أو من   www.cma.org.sa :موقع الjيئة اإللكI�̧و

 )11642) الر&اض (87171ص.ب (  إرسالjا عXY العنوان الè�يدي للjيئة: .2

 .طر&ق امللك فjد) -(الر&اض fg مقر يئة السوق املاليةحماية املس<ثمر  تقديمjا إ�X مكتب .3

  )00966114906470إ�X الفاكس رقم ( إرسالjا .4

 اخطرت إذا إال الjيئة، لدى الش+وى  إيداع تار&خ من تقو&�� يوم  90  مدة م k �àعد املالية األوراق منازعات fg الفصل |_نة لدى الش+وى  إيداع للمشI�ك يحق كما

 .املدة انقضاء قبل ال5_نة لدى إيداعjا بجواز الش+وى  مقدم الjيئة

 

 القضائية ا0cتصة بالنظر YZ أي نزاع  اP8|ة )ز
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 .ثمار<االس صناديق fg االس<ثمار عن أو من نا"à! نزاع أي fg بالنظر ا)4تصة القضائية ا|_jة �f املالية األوراق منازعات fg الفصل |_نة

 :الصندوق  YZ الوحدات ملال�ي املتوفرة الوثائق )ح

fg ورyل عقد مذyشروط وأح+ام الصندوق، وم45ص املعلومات الرئ7سية، و XYاالطالع ع fg الوحدات ا|'ق fYمذكرة  يمنح مدير الصندوق حام

 املعلومات، والقوائم املالية ملدير الصندوق.

 :الصندوق  أصول  ملكية )ط

!ن جميع أصول الصندوق مملوكة kش+ل جماfã ملال+ي الوحدات ملكية مشاعة. واليجوز أن ي+ون ملدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو أم

 مص5'ة fg أصول الصندوق أو مطالبة فيما يتعلق بتلك األصول، إال إذا yان مدير ا|'فظ أو أم!ن ا|'فظ من الباطن أو مقدم املشورة أو املوزع أَي 

 لوحدات الصندوق، وذلك
ً
fg حدود  الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو أم!ن ا|'فظ أو أم!ن ا|'فظ من الباطن أو مقدم املشورة أو املوزع مال+ا

 pÍذه املطالبات بموجب أح+
ً
ذه الشروط واالح+ام أو مذكرة املعلومات.ملكيته، أو yان مسموحا fg اpqع ÿام الئحة صناديق االس<ثمار وأف� 

 :أخرى  معلومات )ي

 تم ما عXY خالفا الصندوق  fg االس<ثمار قرار تخاذا من املjنيون  مس<شاروم أو تمل!نا)' أو ا|'الي!ن الوحدات مال+ي تمكن قد معروفة أخرى  معلومات أي يوجد ال

 . املعلومات ومذكرة واألح+ام الشروط fg ذكره

 :املالية السوق  �يئة من إعفاءات )ك

 ان الصندوق  مدير عXY يجب"  عXY تنص وال�� االس<ثمار صناديق الئحة من ن!الست املادة من ه الفقرة بخصوص املالية السوق  يئة من إعفاء عXY الصندوق  حصل

وذلك فيما يخص   "أق�àñ كحد االسI�داد سعر عندا حدد ال�� التقو&م لنقطة التا�f ا|4امس اليوم fg العمل إقفال موعد قبل االسI�اد عوائد الوحدات ملالك يدفع

لثالث!ن التا�f لنقطة التقو&م عوائد االسI�داد العي�� فقط عXY أن يدفع مدير الصندوق ملال+ي الوحدات عوائد االسI�داد العي�� فقط قبل موعد إقفال العمل fg اليوم ا

 عندا سعر االسI�داد كحد أق�àñال�� ُحدد 

 

 وق فيما يتعلق بحقوق التصو?ت مدير الصند سياسة )ل

طر سوف يتم اتباع ذا النظام بناًء عXY النظام املتبع لدى فالكم |'قوق التصو&ت فإنه بالتعاون ب!ن مجلس إدارة الصندوق و مجموعة املطابقة وااللÑIام وÌدارة ا)4ا

مدير الصندوق سوف يتخذ  ن طر&ق ز&ارة موقع مدير الصندوق.عله ال+ي الوحدات بالنظام املتبع عند طل
pم كما يمكن الوصول fg حال التصو&ت وس7تم تزو&د م

 مجموعة املطابقة وااللÑIام وÌدارة ا)4اطر يمايحقق مصا|ÿ مال+ي الوحدات.مع قرارات ممارسة التصو&ت بناًء عXY تقديره ا|4اص بال<شاور 

 إضافية النواع معينة من الصناديق  معلومات .18

 ينطبق. ال
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 الرئ�سية املعلومات م0hص
 

 
 اسم الصندوق 

  للذ�ب فالكم صندوق 

 )(صندوق اس<ثماري عام مفتوح

 

 

 مدير الصندوق 

   شركة فالكم ل45دمات املالية

 

 
 :م0hص املعلومات الرئ�سيةتار?خ اصدار 

 م04/02/2020

 ه10/6/1441

 تحديث تم بتار?خ: آخر 

 م27/10/2020

 
 
 

 املس$ثمر?ن وع�M للذ�ب فالكم صندوق  YZ وحدات لشراء ل|م املتاحة الفرصة دراسة من لتمكي¤\م وذلك للمس$ثمر?ن أساسية بصورة �ذا املعلومات م0hص إعداد تم

 .الصندوق  �ذا YZ االس$ثمار ®شأن قرار أي اتخاذ قبل بتمعن األخرى  واملس$ندات واألح�ام الشروط قراءة اacتملBن
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  الرئ�سية املعلومات .1

  االس$ثمار لصندوق  االس$ثمار?ة األ�داف )أ

 املدى عXY رأسمالية م+اسب و نمو لتحقيق £س¶X حيث سلعة الذب، fg ¸شط غ!� kش+ل و«س<ثمر الشرعية املعاي!� مع متوافق مفتوح عام اس<ثماري  صندوق  و

 أي الوحدات مال+ي عXY التوزع. واملصار&ف الرسوم قبل) أمر&+ي بالدوالر للذب الفور&ة العقود( XAU/USD سلعة الذب عملة مؤشر أداء محاyاة خالل من الطو&ل

بحد جميع اس<ثمارات الصندوق �f خارج اململكة العرeية السعودية. قد £س<ثمر الصندوق  .الصندوق  نفس fg ا)'ققة األرeاح yافة اس<ثمار إعادة يتم وÌنما أرeاح

�àñمن% 10 أق fالصندوق  أصول  إجما� fg ب (املتوافقة مع  صناديق و امل) الشرعية املعاي!�سلعة الذ
ً
 عاما

ً
رخصـة من جjة رقابية لjا معاي!� ومتطلبات املطروحة طرحـا

% من إجما�f أصول الصندوق كحد أعXY، كما قد £س<ثمر 10. لتوف!� السيولة يحتفظ الصندوق kسيولة نقدية قد تصل إ�X السوق املاليةتنظيمية مماثلة لjيئة 

 fg صناديق أدوات أسواق النقد (املتوافقة مع الصندوق�و املالشرعية)  املعاي! 
ً
 عاما

ً
يمية مماثلة لjيئة رخصـة من جjة رقابية لjا معاي!� ومتطلبات تنظاملطروحة طرحـا

  .أعXY كحد الصندوق  أصول  إجما�f من% 10 تصل إ�X �سبة قدوذلك بالسوق املالية 

  وممارساته االس$ثمار  سياسات )ب

 .والعاملية اإلقليمية سلعة الذب وأسواق املالية األسواق fg الشرعية املعاي!�متوافقة مع  ست+ون  الصندوق  اس<ثمارات جميع

مـــن إجـــمــــــا�ـــf أصــــــــــــــول  األد¸ـــى ا|ـــ'ــــــد األصول  فئات

 الصندوق 

 من إجما�f أصول الصندوق  األعXY ا|'د

 XAU/USD 90% 100% سلعة الذبعملة 

 املعـــاي!�(املتوافقـــة مع صــــــــــــنـــاديق أدوات أســــــــــــواق النقـــد 

ـــــــــــــــــة من جjة   ومرخصــــــ
ً
 عاما

ً
ـــــــــــــــــا الشـــــرعية) املطروحة طرحـ

ـــات تنظيميـــــة ممـــــاثلـــــة لjيئـــــة  رقـــــابيـــــة لjـــــا معـــــاي!� ومتطلبــ

 السوق املالية

0% 10% 

الشـــــرعية)   املعاي!�(املتوافقة مع  ســـــلعة الذبصـــــناديق 

ـــــــــــــــــــة من جjة رقابية لjا   ومرخصــــــــ
ً
 عاما

ً
ـــــــــــــــــــا املطروحة طرحـ

 معاي!� ومتطلبات تنظيمية مماثلة لjيئة السوق املالية

0% 10% 

 %10 %0 نقد

 

 :وممارساته االس$ثمار  سياسة

من إجما�f أصول الصندوق. كما £س<ثمر  100% من إجما�f أصول الصندوق وeحد أعXY %90أد¸ى £س<ثمر الصندوق kش+ل رئfg �àá7 عملة سلعة الذب بحد  -

 ومرخصـة من جjة رقابية لjا معاي!� ومت
ً
 عاما

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

XYيئة السوق املالية بحد أعjب (املتوافقة مع الضوابط الشرعية) 10 مماثلة ل% من إجما�f أصول الصندوق، و«س<ثمر الصندوق fg صناديق سلعة الذ

 �àñيئة السوق املالية بحد أقjومتطلبات تنظيمية مماثلة ل �ا معاي!jة رقابية لjواملرخصـة من ج 
ً
 عاما

ً
%من إجما�f أصول الصندوق. يحتفظ 10املطروحة طرحـا

 % من إجما�f أصول الصندوق كحد أعXY. جميع اس<ثمارات الصندوق ست+ون خارج اململكة العرeية السعودية.10قدية قد تصل إ�X الصندوق kسيولة ن

لتحقيق أداف الصندوق، و«س<ثمر kش+ل مباشر fg سلعة الذب وال يتم استخدام  الذب سلعةfg  اس<ثماره عند ةغ!� ¸شطال اإلدارةيدار الصندوق بأسلوب  -

 أي مشتقات مالية. 

الذب أو  سلعة سعرالذب. fg حال ارتفاع  سلعة سعرعXY توقعات  ال يقدم الصندوق أي تنو«ع fg األصول وال £غ!� ¸سب اس<ثماره fg سلعة الذب بناءً  -

 fg ولÑôذا االرتفاع أو السلعة الذب. عملة التداول fg سوق سلعة الذب �f الدوالر األمر&+ي ب7نما وحدة التداول لسلعة  سعرانخفاضjا فسيحاyي الصندوق 

 بالدوالر األمر&+ي. 999,9قاوة تبلغ ن ذو، أي mغ!� fg سعر سلعة الذب و £عكس التغ!� fg قيمة أونصة ذب 999,9 تبلغ نقاوة ذوالذب �f أونصة ذب 

- X¶الصندوق  £س Xاة إ�yا|'فاظ طر&ق عن املؤشر أداء محا XYامش تجاوز  عدم ع االنحراف أنه عXY اإلنحراف امش ُيقاس%. 1وو  األق�àñ ا|'د عن اإلنحراف 

مؤشر يتم  وو" XAU / USDالصندوق و عملة سلعة الذب " مؤشر. للمؤشر األسبوfã بالعائد مقارنة للصندوق  األسبوfã العائد ب!ن للفرق  املعياري 

  999,9 تبلغ نقاوة ذو الذب سلعة من أونصة ل+لبلومب!�غ وو £عكس سعر سلعة الذب الفوري بالدوالر األمر&+ي  منصةاستخراجه من 
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- X¶الصندوق  £س Xاملؤشر مع 0.85 قدره االرتباط ملعامل أد¸ى حد تحقيق إ� XYسنوي  أساس ع.  

 .االسI�داد بطلبات لاللÑIام وذلك الصندوق  أصول  إجما�f من% 10 إ�X تصل قد نقدية سيولة ب�سبة الصندوق  مدير يحتفظ -

 ذوالذب  سلعة£عكس السعر قيمة األونصة من  حيث XAU/USDاملؤشر االسI�شادي للصندوق و سعر عملة سلعة الذب   :الذب سلعة إختيار آلية -

 ألن الصندوق £س¶X بالدوالر ا 999,9 نقاوة
ً
فإن الصندوق £س<ثمر  واملصار&ف الرسوم قبل XAU/USD الذب سلعة عملة مؤشر أداء )'اyاةألمر&+ي. نظرا

 ).سو«سرا سانباولو ان<سا(بنك  ا)'دد الذب مزودوذلك عن طر&ق  999,9نقاوة  ذوفقط fg سلعة الذب 

 ومرخصـة من جjة رقابية لjا معاي!� ومتطلبات تنظيمية  الشرعية املعاي!� مع تتوافق ال�� الذب سلعة صناديقالصندوق fg  £س<ثمر -
ً
 عاما

ً
املطروحة طرحـا

 مماثلة لjيئة السوق املالية. 

 املعاي!� مع ومتوافق الصندوق  أصول  لصاfg بال�سبة منخفضة مصار&فه فيه ت+ون  ال�� الصندوق  تفضيل س7تم :pÍا املس<ثمر الذب سلعة صناديق إختيار آلية -

  به املس<ثمر الصندوق  £س<ثمرفقط و أن ال  XAU/USD الذب سلعة عملة fg االس<ثمار عند ¸شط غ!� أسلوب و&<بع اململكة خارج اس<ثماراته وت+ون  الشرعية

fg اتyعدين شرm بلjا معاي!� ومتطلبات تنظيمية مماثلة لتلك ال��  رقابية يئة من مرخص صندوق  مدير قبل من و&دار بالذب تتداول  ال�� الشرyات أو الذ

 الداخfY والتقييم التص�يف حسب وذلك منخفضة ومخاطر سليم ما�f ومركز جيدة kسمعة يتمتع وتطبقjا يئة السوق املالية fg اململكة العرeية السعودية 

 .الصندوق  ملدير

ضيل الصندوق ال�� ت+ون فيه مصار&فه منخفضة بال�سبة لصاfg أصول الصندوق ومتوافق مع : س7تم تفpÍا املس<ثمر النقد أسواق أدوات صناديق إختيار آلية -

لjا معاي!� ومتطلبات تنظيمية مماثلة لتلك ال�� تطبقjا يئة  يئة من مرخص صندوق  مدير قبل من و&دار اململكة خارج اس<ثماراته وت+ون املعاي!� الشرعية 

 .الصندوق  ملدير الداخfY والتقييم التص�يف حسب وذلك منخفضة ومخاطر سليم ما�f ومركز جيدة kسمعة يتمتع والسوق املالية fg اململكة العرeية السعودية 

من اس<ثمارات الصندوق fg سلعة الذب أو صناديق سلعة الذب أو صناديق أدوات أسواق  وأي رeح املشI�ك!ن عXY أرeاح أي بتوز«ع الصندوق  مدير يقوم لن -

 النقد فس7تم إعادة اس<ثمارا fg الصندوق.       

 .السعودية العرeية اململكة خارج ست+ون  الصندوق  اس<ثمارات جميع -

 

 :ا0cاطر املرتبطة باالس$ثمارات YZ صندوق االس$ثمار )ج

 :االس$ثمار قيمة نقص مخاطر  -

 عليه ســـ7نخفض ، الســـابقة األســـعار ســـلعة الذبســـتعادة اkشـــ+ل جوري وعدم  الذب عر ســـلعةســـfg حال انخفاض 
ً
نخفاض ال  صـــاfg قيمة أصـــول الصـــندوق تبعا

 . سعر سلعة الذب

 : سلعة الذ�بالطلب ع�M  مخاطر  -

 اآلجل البيع: مpqا عوامل kعدة سلعة الذب عXY والطلب العرض يتأثر .رyود بفI�ات يمر و عليه الطلب فpsا يزداد بفI�ات يمر  أخر سلع سوق  yأي سلعة الذب سوق 

 الظروف وyافة واألجور، الطاقة ت+لفة ذلك fg بما سلعة الذب مناجم إنتاج عوامل للذب، املركز&ة البنوك وeيع شراء ،سلعة الذب ومنت�f املناجم قبل من للذب

سلعة ، سيؤدي ذلك إ�X انخفاض سعر سلعة الذب. عند انخفاض الطلب عXY أو ارتفاع العرض من للذب املنتجة الرئ7سية الدول  fg والسياسية االقتصادية

 وeالتا�f انخفاض قيمة أصول الصندوق. الذب

 :العملة خاطر م -

املســــ<ثمر  باالشــــI�اك kعملة غ!� عملة الصــــندوق فســــ7تم تحو&لjا إ�X  قيام. عند األمر&+ي بالدوالر �f الصــــندوق  اســــ<ثمارات وجميعالصــــندوق �f الدوالر األمر&+ي  عملة 

 عXY قيمة اس<ثمارات الصندوق وسعر  XAU/USD. يتأثر سعر سلعة عملة الذب &+يعملة الدوالر األمر 
ً
بالتغ!�ات ال�� تحدث fg أسعار صرف العمالت مما يؤثر سلبا

 عXY قيمة  الوحدة. للمشــــــــI�ك الذي ال£عد الدوالر األمر&+ي العملة األســــــــاســــــــية له، فإن التقلبات fg ســــــــعر صــــــــرف الدوالر األمر&+ي مقابل عملته األســــــــاســــــــية
ً
تؤثر ســــــــلبيا

 ق kعملته األساسية.اس<ثماراته fg الصندو 
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 :الشرعية ا0cاطر  -

  fg أن الصــــندوق £ســــ<ثمر fg ذه ا)4اطرالتقليدية وfg حال  ســــ<ثمارالشــــرعية مقارنة بصــــناديق اال  املعاي!�والصــــناديق االســــ<ثمار&ة املتوافقة مع  ســــلعة الذبتتمثل 

I�تب عليه خســائر fg ي مما مpqا باالســI�داد pامq يتخلصالشــرعية، فإن الصــندوق  املعاي!�ال�� £ســ<ثمر فpsا الصــندوق غ!� متوافقة مع kعض  الصــناديقأصــبحت إحدى 

 kسعر منخفض عن السعر الذي تم االشI�اك به. jاحالة بيع

 : نظامية مخاطر  -

أو دول  ســلعة الذبدور أنظمة وmشــر«عات أو قوان!ن جديدة أو إحداث mغي!�ات fg ال<شــر«عات أو القوان!ن ا|'الية fg دول مزودي ن<يجة لصــا)4اطر النظامية تI�تب 

 ال�� £س<ثمر فpsا الصندوق مما يؤثر سلًبا عXY اس<ثمارات الصندوق. الصناديق

    :السيولة مخاطر  -

بال�ســــبة لألســــواق ذات التقلبات  بموج
pا بيع األصــــل وتحو&له إ�X نقد دون خســــائر fg قيمته الســــوقية العادلة.mشــــ!� الســــيولة إ�X الســــرعة والســــjولة ال�� يمكن أن يتم 

fg ة  العالية مثل التقلباتeصـــعو Xأســـعار ومعدالت الفائدة، يؤدي ذلك إ� fg ات املفاجئة�أو التغ! �àات عدم االســـتقرار الســـيا�ـــ�Iفfg  ببيع االســـ<ثمارات أو ســـلعة الذ

 kسعر عادل مما ي�تج عنه خسارة أو انخفاض fg عائد الصندوق. 

 :اإلستـرداد ع�M القدرة عدم  مخاطر  -

 لم إذا أو الصـــــــــندوق  أصـــــــــول  قيمة صـــــــــاfg من أكü� أو%  10 الطلبات تلك قيمة إجما�f بلغ إذا االســـــــــI�داد طلبات جميع تلبية من الصـــــــــندوق  مدير يتمكن ال يحتمل أن

 عXY و&ؤثر  ،االســـــ<ثمارات لتلك ا)4صـــــصـــــة األســـــواق fg التداول  ا¸عدام أو ضـــــعف ن<يجة اســـــ<ثماراته kعض mســـــ7يل من يتمكن
ً
التأخر fg تلبية طلبات االســـــI�داد ســـــلبا

 .واستمرار&ته الصندوق �_م 

 :السوق  مخاطر  -

أو القيمة السوقية الس<ثمارات الصندوق  سلعة الذب أسعار. حيث ترتفع وتنخفض سلعة الذبمخاطر السوق �f مخاطر االس<ثمار fg األسواق املالية وأسواق 

 fg ب التطورات ال��  تحدثÐســـkب أســـواقمن قبل الصـــناديق األخرى أو ظروف الســـوق العامة أو أســـعار الفائدة، أو معدالت  pÍااملســـ<ثمر  األســـواق fg أو ســـلعة الذ

 kسÐب التغ!� fg الظروف االقتصادية واملالية العامة. عند حدوث ظروف اقتصادية تؤدي إ�X انخفا
ً
 سلعة الذبض أسعار الصرف،  كما أن قيمة السوق تتغ!� أيضا

 عXY قيمة أصول الصند
ً
 وق.فإن ذلك سيؤثر سلبا

 :النظAB الطرف مخـاطر  -

f� ام عدم باحتمال تتعلق ال�� ا)4اطر تلكÑIا املتعاقد املالية املؤسسات من أي الjمع fg ا الوفاءpÏاماÑIالصندوق  مدير مع التعاقدية بال  
ً
 ، علpsا املتفق للشروط وفقا

يتعامل  ال�� ا|_jات قبل من إخفاق أي نإ. سلعة الذبعمليات صناديق أدوات أسواق النقد أو شراء و بيع  fg االس<ثمار خالل الصندوق  عXY ا)4اطر ذه وتنطبق

  الصندوق يؤثر معjا
ً
 اس<ثمارات وأداء الصندوق. عXY سلبا

 :سلعة الذ�بجودة  مخاطر  -

ســ7تم االعتماد عXY مزود ف (¸ســبة الشــوائب) النقاوة حيث من ت<باين ســلعة الذب ســبائك أن حيث، و ســلعة الذبالصــندوق ل7س متخصــص fg التعامل k مديرإن 

(بناًء عXY مواصــــفات ســــلعة الذب ا)'ددة من املؤشــــر االســــI�شــــادي الذي ي<بعه  ذبال من ســــلعة (بنك ان<ســــا ســــانباولو ســــو«ســــرا) fg توف!� ســــبائك ســــلعة الذب

 ،  999,9ذو نقاوة  الصــندوق)
ً
كمية ســلعة الذب  صــاm fgســاوي  ال�� 999,9ذو نقاوة  ســلعة الذب كمية mســليم fgأو إخفاقه  ســلعة الذب مزود الÑIام عدمبأن  علما

 .الوحدات مال+ي قبل من مطالبات عنه سي�تج واملستحقة لطال�â االسI�داد العي��  املسI�دة

 :والتخز?ن اa8فظ مخاطر  -

f� ب ت�تج ال�� ا)4اطر تلكÐسk بسبـائك  أنألحداث طبيعية (مثل الزلزال)  ن<يجة تتضرر  رeماالباطن نيابة عن الصندوق  منال�� يحتفظ pÍا أم!ن ا|'فظ  سلعة الذ

 .وحداتهالصندوق و قيمة  اس<ثماراتي+ون له تأث!� سل�â عXY سألعمال kشر&ة (مثل �_وم إراçي أو سرقة).  أي من ذه األحداث  ن<يجةأو 

 :الطبيعية الكوارث مخاطر -

  يؤثر امم علpsا السيطرة يمكن ال و للممتل+ات دمار mسÐب الطبيعية الظوار من وغ!�ا والفيضانات األعاص!� و الزالزل  و الè�اك!ن إن
ً
 االقتصادية القطاعات عXY سلبا

XYب سوق  وع .الصندوق  أداء عXYو  سلعة الذ

 :سلعة الذ�بمزود  مخاطر  -

f� ام عدم باحتمال تتعلق ال�� ا)4اطر تلكÑIب مزود ال بيpqما، علpsا املتفق للشروط وفقا الصندوق  مدير مع التعاقدية بالÑIاماته الوفاء fg معه املتعاقد سلعة الذ

 يI�تب عXY عدم الÑIامه تأث!� سل�â عXY اس<ثمارات الصندوق. حيث
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 :زكو?ة و  ضر?°ية مخاطر  -

 واللوائح mغي!� القواعد مخاطر إ�X باإلضافة ،الزyاة أوبالدفع أو ا)'اسبة عن مبلغ غ!� w'يح من الضر&بة  الصندوق الزyاة fg احتمال قيام و رائب ضتتمثل مخاطر ال

 kش+ل أعXY من املتوقع.أو الزyاة ضرائب ال قيمة ارتفاعؤدي إ�X خسائر عXY الصندوق kسÐب يمما  الضرائب أو الزyاة املتعلقة بحساب

 :العينـي اإلس�Aداد مخـاطر  -

 mسليم عXY القدرة عدموfg حالة . سلعة الذب سبائك توف!� fg(بنك ان<سا سانباولو سو«سرا) عند طلبيـات اإلسI�داد العي��  سلعة الذباالعتماد عXY مزود  س7تم

 .استمرار&ته وعXY ندوق الص سمعة عXY سلk �âش+ل يؤثر مما سلعة الذب مزود إخفاق أو وفاء عدم أو سلعة الذب سوق  لظروف ن<يجة سلعة الذب سبائك

 :األخرى  االس$ثمار?ة الصناديق YZ االس$ثمار  مخاطر 

fg الصندوق  اس<ثمار حالة fg ورة سابق أخرى، اس<ثمار&ة صناديقyفإن جميع ا)4اطر املذ 
ً
  ا

ً
 عXY تلك الصناديق. تنطبق أيضا

 

  األداء البيانات السابقة املتعلقة بأداء صندوق االس$ثمار )د

 .ينطبق ال

 ا08دمات والعموالت واأل;عابمقابل  .2

.  يحصل مدير الصندوق عXY  الصندوق  أصول % من صاfg قيمة 0.5إدارة الصندوق :  رسوم -
ً
 رçع kش+ل وتخصم تقو&م يوم yل fg تحسب حيث الصندوق إدارة  أmعابسنو&ا

 . لن يتم خصم أي رسوم باست÷ناء الرسوم الفعليةسنوي 

% من إجما�f قيمة األصول تحت ا|'فظ. حيث يصبح 0.10بتحميل الصندوق أي رسـوم ب7نما تبلغ أmعاب أم!ن ا|'فظ من الباطن : ال يقوم أم!ن ا|'فظ ا|'فظ أم!ن رسوم -

 ألم!ن ا|'فظ من الباطن0.10إجما�f أmعاب أم!ن ا|'فظ 
ً
 .% من إجما�f قيمة أصول الصندوق تحت ا|'فظ وتدفع رçعيا

 .سنوي  نصف kش+لتدفع و  يومي kش+لاألmعاب  mستحقالسنة، حيث  gf أمر&ـ+ي دوالر 8,000: ا|4ارfø املدقق رسوم -

 ل+ل عضو مستقل (إجما�f أmعاب األعضاء املستقل!ن  1,600عضو مستقل عن yل اجتماع و بحد أق�àñ  ل+ل أمر&+ي دوالر 800أعضاء مجلس اإلدارة:  أmعاب -
ً
دوالر سنو&ا

) حيث  3,200لن تتجاوز 
ً
 . السنة pØاية yلتدفع و  يومي kش+لاب األmع mستحقدوالر أمر&+ي سنو&ا

 وتخصم kش+ل يومي.لن يتم خصم أي رسوم باست÷ناء الرسوم الفعلية 7,500دوالر أمر&+ي ( 2,000 : الرقابية الرسوم -
ً
 .ر&ال سعودي) تدفع لjيئة السوق املالية سنو&ا

 .اليوجد: االشI�اك رسوم -

أي ت+اليف تتعلق بتداول الذب يتحملjا الصندوق، كما يتحمل الصندوق ت+اليف الوساطة عند االس<ثمار fg مصار&ف التعامل (الوساطة): يتم �m_يلjا بالت+لفة و  -

 .صناديق أدوات أسواق النقد و صناديق سلعة الذب

 : يتحمل الصندوق مصار&ف التمو&ل الفعلية واملباشرة حسب السعر السائد fg السوق  التمو&ل مصار&ف -

  لتداول  وتدفع يومي kش+ل mستحق) سعودي ر&ال 5,000( دوالر1,333.33: تداول  موقع fg ال�شر رسوم -
ً
 .سنو&ا

 واملصار&ف الرسوم جميع عXY والدخل للزyاة العامة الjيئة من الصادرة التنفيذية الالئحة mعليمات حسب املضافة القيمة ضر&بة تطبيق س7تم: املضافة القيمة ضر&بة رسوم -

 خالف عXY النص يتم مالم املضافة القيمة ضر&بة mشمل ال للصندوق  األخرى  واملس<ندات واألح+ام الشروط ذه fg املذyورة واملصار&ف الرسوم جميع. والت+اليف واألmعاب

 .ذلك
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ي للشركة  املوقع بز&ارة التفضليرXø  األخرى، ومس<نداته للذب فالكم صندوق  حول تقار&ر  و إضافية معلومات عXY لالطالع .3 اإللكI�̧و

www.Falcom.com.sa ، أقرب �èاتف االتصال خالل من أو, املالية ل45دمات فالكم شركة فروع من فرعأو عpÍ سعر ¸شر يتم . 8004298888: العمالء خدمة 

  مرت!ن الوحدة
ً
 السعودية، العرeية اململكة بتوقيت مساءً  3 الساعة قبل) الثالثاء mعامل ليوم( األرçعاء يوم و) ا|4م7س mعامل ليوم( األحد يوم fg وذلك أسبوعيا

  للمس<ثمر&ن متاحة ست+ون  و
ً
 www.tadawul.com.sa" تداول " السعودية املالية السوق  موقعو  www.falcom.com.sa .الصندوق  مدير موقع عè� مجانا

 

 الصندوق عنوان مدير و  اسم .4

  املالية ل45دمات فالكم شركة

   العام العليا طر&ق

 11421 الر&اض 884. ب. ص

اتف 8004298888 

  + 966) 11( 4617268 فاكس

 عنوان أمBن اa8فظو  اسم .5

 املـالية ل45ـدمات فــالكم شركة:  ا|'فظ  أم!ن )أ
 السعودية العرeية اململكة الر&اض،  – الرئ�àá7 املقر

   العام العليا طر&ق

 11421 الر&اض 884. ب. ص

اتف 8004298888 

 + 966) 11( 4617268 فاكس

www.Falcom.com.sa  

 

 سو«سرا سانباولو ان<سا بنك: الباطن منا|'فظ  أم!ن )ب

 سو«سرا، جنيف،  – الرئ�àá7 املقر

 CH-1204 جنيف -3 ث7يI� دي بوليفارد

 0041223474231    فاكس

 0041225963700   تلفون         

http://www.intesasanpaolopbmorval.ch 

 املوزععنوان و  اسم .6

 ق.ينطب ال
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 م27/10/2020 :آخر تحديث تم بتاريخ
 

 التواقيع
 
 

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

 بالتوقيع عليها:
 
 
 

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

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

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

 
 :من طرف فالكم للخدمات المالية

 

 ______________________________________  :  األسم /    
 : _________________________________ المسمى الوظيفي / 

 : __________________________________  عنوان المكتب / 
 ____________________________/____/: _______  التاريخ / 

 
 

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

 
 

 

 

 

 

  

 


