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 شروط وأح�ام الصندوق 
  
  

  الصندوق  اسم

  ("الصندوق") السعودي بالر�ال للمرابحة فالكم صندوق 
 )(صندوق مفتوح للمشاركة مسجل بموجب قوانين المملكة العربية السعودية 

  
 مدير الصندوق 

  ("فالكم") املالية ل*'دمات فالكم

  
�) السعودي بالر�ال للمرابحة فالكم" تم اعتماد (صندوق �  "&ثماراالس لصندوق  املعينة الشرعية الرقابة >5نة ِقبل من ا56ازة الشرعية املعاي.- مع متوافق اس&ثمار صندوق  أنه ع

  

� س@يل الو? ��ن الة ب.ن مدير الصندوق واملس&ثمر Jذه شروط وأحLام صندوق فالكم للمرابحة بالر�ال السعودي وJو برنامج اس&ثمار جماFG مفتوح للمشاركة يمثل عالقة Aعاقدية ع

شروط وأحLام الصندوق وكذلك  . م12/11/2018شروط واألحLام Ff وجرى آخر تحديث لل م. J19/05/2007ـ املوافق 02/05/1428فيه، تم  5VAيله لدى Jيئة السوق املالية بتار�خ 

� إيضاحات ?ام� لة وrsيحة وعادلة عن ?ل ا>rقائقوثائق الصندوق األخرى تتوافق وتخضع ألحLام الئحة صناديق االس&ثمار الصادرة عن Jيئة السوق املالية، كما اlmا تحتوى ع

  الwامة وا>5وJر�ة الuv تتعلق ltذا الصندوق.
  
  

أن يراعوا أي و مس9شار3Jم امل>ني<ن عGH املس9ثمر�ن اCDتمل<ن واألB'اص املتلق<ن ل>ذه الشروط واألح�ام ومذكرة املعلومات واملس9ندات األخرى قراء34ا 2عناية وأخذ مشورة 

  . متطلبات قانونية قبل اتخاذ أي قرار اس9ثماري 2شأن الصندوق 
  

   الصندوق  وأح�ام شروط إصدار  تار�خ

  .م19/05/2007 

  وجرى آخر تحديث لها في 
  م17/11/2020

 
  

افقة تار�خ   :وحداته وطرح االس9ثمار  صندوق  تأس^س عGH ال>يئة مو

  م195/2007/

  

 مدير إدارة مجلس أعضاء عضو�ة Ff وAغي.-  ووJ التا{F  .-التغي الA uvعكس  السعودي بالر�ال للمرابحة فالكم صندوق Jذه Fz الxVyة املعدلة من شروط وأحLام 

 م17/11/2020 بتار�خاملالية وذلك حسب خطابنا املرسل إ{� Jيئة السوق   الصندوق 
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   عامة معلومات -1

  الصندوق  مدير اسم  أ
-37، ترخيص رقم مؤسسات السوق املاليةمدير الصندوق Jو شركة فالكم ل�xدمات املالية وx� Fzص مرخص له بموجب الئحة 

بخدمات التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعwد بالتغطية، و إدارة الصناديق االس&ثمار�ة Jـ. للقيام  29/4/1427وتار�خ  20060

  واr6افظ ا>xاصة، وال�-ت�ب، وتقديم املشورة وا>rفظ Ff األوراق املالية.

 ب
دير املكتب الرئ^��� مل عنوان

  الصندوق 

uالعليا العام طر�ق  – املقر الرئ���    

  11421الر�اض  884ص ب 

  J 8004298888اتف

 + 966) 11( 4617268فاكس: 

  ج
 ملدير  االلك�pو�ي املوقععنوان 

  الصندوق 
www.falcom.com.sa  

  اClفظ أم<ن اسم  د
قبل Jيئة السوق املالية بموجب ترخيص شركة البالد املالية شركة سعودية ذات  �xص واحد مساJمة مقفلة  مرخصة من  

م للقيام بخدمات التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعwد بالتغطية، و J14/08/2007ـ املوافق01/08/1428 وتار�خ 08100-37رقم

  إدارة الصناديق االس&ثمار�ة واr6افظ ا>xاصة، وال�-ت�ب، وتقديم املشورة وا>rفظ Ff األوراق املالية.

  Jـ
 ألم<ن االلك�pو�ي املوقع عنوان

  اClفظ
www.albilad-capital.com  

 املطبق  النظام -2

 ململكةا Ff واملطبقة السار�ة العالقة ذات االخرى  واللوائح واألنظمة التنفيذية ولوائحه املالية السوق  لنظام خاضعان الصندوق  ومدير السعودي بالر�ال للمرابحة فالكم صندوق 

ية   السعودية الع̈ر

   صندوق االس9ثمارأiداف  -3

  iداف صندوق االس9ثمارأل  وصف أ

� رأس املال عن طر�ق االس&ثمار Ff صفقات املرابحات.�  »lدف الصندوق إ{� تحقيق دخل جاري مع توف.- السيولة واr6افظة ع

الضوابط الشرعية مع  يقوم صندوق فالكم للمرابحة بالر�ال السعودي باالس&ثمار Ff أدوات مالية منخفضة اx6اطر متوافقة

اح منافسة ألدوات أسواق املال التقليدية عند مستو�ات دنيا من اx6اطر وتحقيق درجة عالية من  اإلسالمية ltدف تحقيق أ̈ر

� رأس املال مع توف.- السيولة وتفادي أي مخاطر محتملة تتعلق ®سعر الصرف.�اح كما اr6افظة ع  يتم إعادة اس&ثمار ?افة األ̈ر

 Ff ققةr6نفس الصندوق مما يز�د من قيمة وحداتها 

  وممارساته االس9ثمار  سياسات  ب

يمنح صندوق فالكم للمرابحة بالر�ال السعودي املس&ثمر الفرصة لالس&ثمار Ff أسواق املال لتحقيق دخل جاري ونمو مستقر مع 

وق فإن مدير الصندوق سوف يوظف أق±�° درجات ا>rماية لرأس املال مقارنة باإلس&ثمارات األخرى. ولتحقيق أJداف الصند

  أموال الصندوق باالس&ثمار Ff صفقات املرابحات املتوافقة مع الضوابط الشرعية اإلسالمية.

  مدخل االس&ثمار:

� عروض البنوك السعودية �� الوداµع بالر�ال السعودي لثالثة أشwر (Jو سعر يحدد بواسطة متوسط العائد ع�يتم إتخاذ العائد ع

� الر�ال ا�ل لسعودي ملدة ثالثة أشwر) كمؤشر إرشادي ملقارنة أداء صندوق فالكم للمرابحة بالر�ال السعودي. و¶عمل فر�ق العمع

Ff إدارة األصول Ff شركة فالكم لتحقيق مستوى أداء ينافس أداء املؤشر اإلرشادي وذلك عن طر�ق اإلدارة الyشطة r6فظة 

  الصندوق Ff صفقات املرابحات.

  :الصندوق  ltا ·س&ثمر الuv األصول 

�  ا>rد  األد¹ى  ا>rد  األصول  فئات�  االع

?الوداµع، وعقود اسواق النقد  صناديقو أدوات أسواق النقد 

ية السعودية   املرابحات، واإلجارة Ff اململكة الع̈ر

05%  100%  

ية اململكة Ff مصدرة صLوك   %25  %0  السعودية الع̈ر

أدوات أسواق النقد ?الوداµع ، وعقود املرابحات واإلجارة Ff دول 

  بإست«ناء دولة قطر ا>xليج 

0%  30%  
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  اس�-اتيجية االس&ثمار:

·س&ثمر مدير الصندوق Ff أدوات أسوق النقد واملرابحات والصLوك وفقا للضوابط الشرعية ا>xاصة بالصندوق مع  -

 وذات خطوره منخفضه.  ما{F سليم مؤسسات مالية تتمتع ®سمعة جيدة وذات مركز

ية ات�-كز اس&ثمار  - ت مدير الصندوق Ff أدوات أسواق النقد ?الوداµع، وعقود املرابحات، واإلجارة Ff اململكة الع̈ر

% من صاFf أصول الصندوق وتLون العملة حسب ا>w5ة املصدرة، و¶عتمد مدير 100إ{�  %50السعودية وذلك بyسبة 

� التصyيف ال�و خطوره  داخ�F وذلك باالس&ثمار مع مؤسسات تتمتع ®سمعة جيدة وذات مركز ما{F سليمالصندوق ع

� أال �ية السعودية مرخصة من Jيئة سوق املال و/أو مؤسسة النقد العر½ي السعودي، ع منخفضه Ff اململكة الع̈ر

 % لدى جwة واحدة.25تتجاوز ما¹س@ته 

 من صاFf قيمة أصول الصندوق Ff صناديق مماثلة وذات %50إ{�الصندوق ماقد يصل ¹س@ته  مدير قد ·س&ثمر -

  مطروحة طرحان تLون و أمخاطر منخفضة 
ً
من قبل مدير الصندوق  ية وتدارملالومرخصة من قبل Jيئة السوق ا عاما

 .صدرةملمدراء صناديق آخر�ن وتLون عملة الصناديق حسب ا>w5ة ا أو

-  �ية السعودية % من صاFf أصو 25يحق ملدير الصندوق أن ·س&ثمر إ{ ل الصندوق Ff الصLوك Ff أسواق اململكة الع̈ر

وذلك حسب الفرص املتاحة للصLوك والعملة تLون حسب ا>w5ة املصدرة للصLوك. Jذا و سيقوم مدير الصندوق 

� املركز املا{F والتدفقات النقدية من العمليات واالدارة.� بتصyيف جميع االوراق املالية و الصLوك داخليا بناء ع

جيات ييتم تقيم الفرص االس&ثمار�ة املتاحة بإختيار أفضل العوائد الuv ت&ناسب مع اJداف الصندوق واس�-ات 

االس&ثمار. Jذا و�وظف مدير الصندوق قدراته البحثية والتحليلية املتخصصة للوصول إ{� الفرص االس&ثمار�ة 

 ماثلة الuv تتمع ®سمعه جيده من حيث األداء.الواعدة Ff الصLوك، عقود املرابحة، والصناديق االس&ثمار�ة امل

-  �% من صاFf قيمة أصول الصندوق Ff أدوات أسواق النقد 30قد ·س&ثمر مدير الصندوق ما قد يصل ¹س@ته إ{

 .بإست«ناء دولة قطر ?الوداµع وعقود املرابحات واإلجارة Ff دول ا>xليج

- Ff اJتم ذكر uvأوراق مالية غ.- ال Ff ب/3 بند لن ·س&ثمر الصندوق 

� أن ال يتجاوز 5Àم االق�-اض، ¹سبة  -�� اال 10يجوز ملدير الصندوق اإلق�-اض ع�% من صاFf قيمة أصول الصندوق ع

   تتجاوز مدة القرض سنة.

ية اوراق املالية و/ أو التعامل مع البنوك واملؤسسات املالية الA uvعمل Ff اململكة أل ايقوم مدير الصندوق باس&ثمار  - لع̈ر

 .بإست«ناء دولة قطر ودول ا>xليج السعودية

- f حال F صناديق أخرى مماثلة سواء ?انت مدارة من قبل مدیر س&ثماراال Ff مدراء صناديق آخر�ن  الصندوق نفسه أو

املس&ثمر به،  من صاFf قيمة أصول الصندوق % 20عن ه، ولن تز�د ب س&ثمرملوتLون العملة حسب عملة الصندوق ا

  تلك الصناديق و�تم إختيار
ً
� ابنا� .صار�فملداء، و5Àم الصندوق واأل ء ع

  لن يتم االس&ثمار بمشتقات األوراق املالية. -

   

من الئحة صناديق  )43( كما يجوز للصندوق التعامل مع مدير الصندوق أو أي من تا®عيه ?أصيل >rسابه ا>xاص وفقا للمادة 

� س@يل املثال ال ا>rصر �االس&ثمار، وقد يقوم مدير الصندوق باستخدام متحصالت عمليات املرابحة Ff عمليات متنوعة مlÄا ع

  تمو�ل عمليات الwامش لعمالئه. 

 صندوق االس9ثمار  مدة -4
  الصندوق  الستحقاق تار�خ وال الصندوق  لعمل محددة مدة Jناك يLون  ولن مفتوح، عام اس&ثماري  صندوق  Jو السعودي بالر�ال للمرابحة فالكم صندوق 

  حدود االس9ثمار  /قيود -5
 ماتاملعلو  ومذكرة الصندوق  وأحLام وشروطالصادرة عن Jيئة السوق املالية  الئحة صناديق االس&ثمار تفرضwاالr  uvدودا>قيود و الب خالل إدارته للصندوق  الصندوق  مدير يل�Æم

  الشرعية املعاي.- مع يتوافق بما
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 عملة الصندوق  -6
 إ{� عملة الصندوق و يقوم بتحو�ل عملة الدفع  الصندوق مدير الصندوق Fz الر�ال السعودي. وFf حالة الدفع للوحدات ®عملة غ.- عملة الصندوق (الر�ال السعودي) فإن  عملة

ً
فقا

� السعر ®عد التحو�ل.ألسعار صرف العمالت السائدة Ff حينه ومن ثمَّ فإن الشراء يLون � بناء ع
ً
  نافذا

   واألnعاب والعموالت اl'دمات مقابل -7

 أ

من أصول الصندوق  املدفوعات

  وطر�قة اح9سا�3ا 

  

  

 

. تحسب كyسبة مئو�ة سنو�ة من صاFf قيمة أصول الصندوق 0.50 رسوم إدارة اCDفظة: -
ً
% من صاFf قيمة األصول سنو�ا

و�حتفظ مدير الصندوق با>rق Ff أن  يومي و�تم دفعwا ?ل ثالثة اشwر كمستحقات. وسوف يتم حساب رسوم اإلدارة ®شLل

·س�-د من الصندوق Ff أي وقت أية رسوم أو عموالت أو أAعاب قانونية ونفقات أخرى قد تLون مستحقة ملدير الصندوق 

 للوائح Jيئة السوق املالية. 
ً
  تتعلق بالتLاليف االدار�ة وفقا

.   25,000(يتحملwا الصندوق):   اl'ار�{ أnعاب مراجع اClسابات -
ً
  ر�ال سعودي سنو�ا

. 7,500(يتحملwا الصندوق):  رسوم مراجعة ومتا2عة اإلفصاح -
ً
 ر�ال سعودي سنو�ا

.0.02: )الصندوق (يتحملwا رسوم أم<ن اClفظ:  -
ً
  % من قيمة األصول تحت ا>rفظ سنو�ا

حد أق±�°  3,000 (يتحملwا مدير الصندوق عن الصندوق): م�افأة املدير�ن املستقل<ن - ر�ال سعودي عن ?ل اجتماع ̈و

  ر�ال سعودي Ff الشwر وذلك Ff ا>rاالت الuv يLون فlËا أكÊ- من اجتماع Ff الشwر الواحد. 5,000

 حسب األسعار املطبقة Ff حيlÄا. رسوم اق�pاض: -

الصندوق يتم 5VAيلwا بالتLلفة إضافة إ{� مصار�ف التعامل وعليه املصار�ف الuv تتعلق باس&ثمارات  مصار�ف التعامل : -

 من أصوله
ً
   .فإن أي تLلفة إضافية سوف يتحملwا الصندوق خصما

 العامة الwيئة من الصادرة التنفيذية الالئحة Aعليمات حسب املضافة القيمة ضر�بة تطبيق س�تم ضر�بة القيمة املضافة : -

� والدخل للز?اة� .والتLاليف واالAعاب واملصار�ف الرسوم جميع ع

ال Aشمل ضر�بة القيمة األخرى للصندوق  واملس&نداتجميع الرسوم واملصار�ف املذ?ورة J Ffذه الشروط واألحLام  - 

� خالف ذلك.�  املضافة مالم يتم النص ع

 

 ب
 الصفقات مقابل تفاصيل 

 واالس�pداد االش�pاك عGH املفروضة

 Ff الصندوق أو رسوم اس�-داد من الصندوق.ال توجد رسوم اش�-اك  

  ال توجد  رسوم االس�pداد املبكر : -

 ال توجد  رسوم نقل امللكية: -

  ج
 أبرم>ا خاصة عموالت أي تفاصيل

  الصندوق  مدير 
  ال ينطبق 

   وال9سع<p  التقو�م -8

  الصندوق  أصول  تقو�م آلية  أ

ت تلك : يتم تقو�مwا ®سعر آخر صفقة تمت Ff ذلك السوق. وFf حال ?اناملاليةاألوراق املالية املدرجة أو املتداولة Ff السوق  -

� أن قيمة Jذه األ � آلخر سعر قبل التعليق، إال إذا ?ان Jناك دليل قاطع ع
ً
وراق األوراق املالية معلقة، فس�تم تقو�مwا وفقا

 املالية قد انخفضت عن السعر املعلق.

� القيمة االسم -�اح امل�-اكمة.الوداµع: تقيم بناء ع  ية باإلضافة ا{� الفوائد/األ̈ر

اح أو الفوائد ا{� باإلضافة الدف�-ية القيمة Aستخدم: املدرجة غ.- والصLوك السندات -   .امل�-اكمة األ̈ر

� الطرق والقواعد الuv يوافق علlËا أم.ن ا>rفظ و �½عد أي اس&ثمار آخر: القيمة العادلة الuv يحددJا مدير الصندوق بناًء ع

  التحقق مlÄا من قبل اr6اسب القانو¹ي للصندوق.

  Ff ?ل يوم عمل صندوق فالكم للمرابحة بالر�ال السعودي يتم تقو�م وحدات   نقاط التقو�م وتكرارiا  عدد  ب

  ج
 حالة ~{ س9تخذ ال�� اإلجراءات

  ال9سع<p أو  التقو�م ~{ اl'طأ

, فإن مدير الصندوق يوثق ا>xطأ خاطئFf حال تقو�م أصل من أصول الصندوق ®شLل خاطئ أو حساب سعر الوحدة ®شLل -

 عن ا>xطأ Ff التقو�م أو ال&سع.- الذي ·شLل ما ¹س@ته 
ً
٪ أو أكÊ- من سعر الوحدة، و�تم 0.5®شLل مباشر و�بلغ الwيئة فورا

 Ff موقع مدير الصندوق 
ً
   .اإللك�-و¹ي واملوقع اإللك�-و¹ي للسوق وFf تقار�ر الصندوق اإلفصاح عن ذلك فورا
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يقوم مدير الصندوق بتعو�ض جميع مالLي الوحدات املتضرر�ن (بما Ff ذلك مالLي الوحدات السابق.ن) عن جميع أخطاء س-

  التقو�م أو ال&سع.- دون تأخ.-.

  د
طر�قة اح9ساب سعر  تفاصيل

  الوحدة 

بتقسيم صاFf قيمة أصول الصندوق متضمنة ?ل الدخل بما Ff ذلك الدخل املستحق ®عد حسم يتم اح&ساب صاFf قيمة الوحدة 

� إجما{F عدد الوحدات القائمة Ff وقت التقو�م.� األAعاب اإلدار�ة وأية مصروفات أخرى ع

   ووقت �شر سعر الوحدة  م�ان  Jـ
ً
  11:00الساعة  يتم اإلعالن عن سعر الوحدة يوميا

ً
 Ff املوقع االلك�-و¹ي ملدير الصندوق وتداول  صباحا

   التعامالت -9

  أ
 شأن ~{ الصندوق  مدير  مسؤوليات

  واالس�pداد االش�pاك طلبات

 - ��طه و اك الذي تم استالمه واس&يفاء شر . طلب االش�- عمل يوم ?ل Ff واالس�-داد االش�-اك طلبات قبول  الصندوق  مدير ع

 الصندوق  مديرومع ذلك بصرف النظر عن استالم طلب اإلش�-اك املوقع أو أي متطلبات أخرى فإن  .·عتÑ- غ.- قابل لاللغاء

حتفظ با>rق Ff رفض أي طلب اش�-اك / نماذج إضافية Ff الصندوق دون ا>rاجة لتقديم أسباب. وJ Ffذه ا>rالة فإن ي

 دون أي تأخ.-. ن خصم أو إضافةدو  فالكم سوف تقوم بإعادة املبالغ الuv دفعwا املس&ثمر مقابل االش�-اك

ؤدي تيجوز للمس&ثمر�ن اس�-داد ?ل وحدات االس&ثمار ا>xاصة ltم أو جزء مlÄا. و Ff حالة اس�-داد املشارك الس&ثماره بyسبٍة  - 

 لتقدير  إ{� انخفاض مشاركته عن ا>rد األد¹ى املطلوب للمشاركة Ff الصندوق فإنه س�تم رد ?امل حصته االس&ثمار�ة
ً
وفقا

  ير الصندوق.مد

  ب

ف�pة زمنية ب<ن nسلم طلب  أق���

االس�pداد ودفع العوائد ملالك 

  الوحدات 

  .سوف يتم دفع عوائد االس�-داد Ff مده أقصاJا يومي عمل ®عد يوم التقو�م التا{F الستالم طلب االس�-داد

  ال ينطبق   الصندوق التعامل بوحدات  قيود  ج

  د

ال�� يؤجل مع>ا التعامل ~{  اClاالت

 واإلجراءاتالوحدات أو �علق 

  املتبعة ~{ تلك اClاالت 

  : التالية ا>rاالت Ff الصندوق  وحدات Ff التعامل Aعليق أو تأجيل Ff ا>rق الصندوق  ملدير -

  إذا طلبت الwيئة ذلك. -1

 إذا رآي مدير الصندوق أن التعليق يحقق مصا>Ó مالLي الوحدات. -2

ق إذا -3
ّ
 لصندوق ا يملكwا الuv األخرى  األصول  أو املالية األوراق Ff التعامل فlËا يتم الuv الرئ�سية السوق  Ff التعامل عل

 لصاFf جوJر�ة أlmا معقول  ®شLل الصندوق  مدير يرى  الuv الصندوق  أصول  إ{� بالyسبة إما و عام ®شLل إما,  العام

  . العام الصندوق  أصول  قيمة

  

  :ا>rاالت تلك Ff املتبعة اإلجراءات -

يذJا Ff Ff حالة Aعليق تقو�م الصندوق، فإن طلبات االس�-داد أو االش�-اك الuv يتم تقديمwا Ff تار�خ التعليق أو ®عده، سوف يتم تنف

مع ليق تار�خ التعامل التا{F عندما يتم إlmاء Aعليق التقو�م. كما سيقوم مدير الصندوق فورا باشعار الwيئة ومالLي الوحدات بأي Aع

Ff اء التعليق. واالفصاح عن ذلكlÕاالشعار عن التعليق فور ان Ff ا املستخدمةwم بالطر�قة نفسJتوضيح أسباب التعليق، واشعار 

  املوقع االلك�-و¹ي ملدير الصندوق و موقع السوق.

 

  Jـ

ال�� يجري بمقتضاiا  اإلجراءات

 �اختيار طلبات االس�pداد ال�

  ستؤجل 

% من إجما{F عدد الوحدات Ff الصندوق Ff أي يوم تقو�م يتم تأجيل طلبات Ff10 حالة طلبات االس�-داد الuv تتجاوز   - 

.F}يوم التقو�م التا � االس�-داد الuv تتجاوز الyسبة املذ?ورة إ{

� بناء تؤجل الuv االس�-داد طلبات اختيار يتم - � طلبات ب&نفيذ دوق الصن مدير يقوم حيث االس�-داد و5Àم األسبقية ع

  املستلمة االس�-داد
ً
�ا تأجيلwا فيتم املتبقية االس�-داد طلبات أما. الصندوق  أصول  قيمة صاFf من% 10 حدود Ff وذلك أوال} 

 .التا{F التعامل يوم

  و
املنظمة لنقل ملكية  األح�ام

  الوحدات إGt مس9ثمر�ن آخر�ن 
� مس&ثمر�ن أخر�ن � ال ·سمح مدير الصندوق بنقل ملكية الوحدات غ

  ز
مدير الصندوق ~{  اس9ثمار 

  الصندوق 

 للصندوق االش�-اك Ff الصندوق ابتداًء من طرحه، ومن ثم يتم تخفيض مساJمlÕا 
ً
يجوز لفالكم ل�xدمات املالية بصفlÕا مديرا

.
ً
 للمستوى الذي ·عتÑ- مناسبا

ً
 تدر�جيا
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  ح
اCDدد واملواعيد ال�3ائية  التار�خ

  لتقديم طلبات االش�pاك واالس�pداد 

لب يمكن االش�-اك واإلس�-داد Ff ?ل يوم عمل Ff موعد أقصاه lmاية يوم العمل الذي ·سبق يوم التعامل مباشرة. Ff حالة استالم ط

� أساس سعر التقو االش�-اك أو إيداع مبلغ االش�-اك ®عد التار�خ اr6دد تتم اجراءاته (ما لم يقرر ��م Ff مدير الصندوق غ.- ذلك)ع

.
ً
  يوم التعامل التا{F. وFf حالة عدم إستالم مبلغ اإلش�-اك بlÄاية يوم التعامل التا{F ·عد طلب اإلش�-اك الغيا

  ط
تقديم الطلبات اl'اصة  إجراءات

  واالس�pداد االش�pاك

  إجراءات االش�-اك: 

 Ff املس&ثمر�ن الذين يرغبون ��شراء وحدات Ff الصندوق أن يقوموا بذلك من خالل Aعبئة نموذج طلب االش�-اك وتوقيعه ع

� شروط وأحLام الصندوق عن طر� وAسليمه ألي من فروع فالكم، مع Aسديد مبلغ االس&ثمار.�ق أو Aعبئة طلب االش�-اك واملوافقة ع

  اx6صص لذلك. نظام فالكم ل�xدمات االلك�-ونية، وايداع مبلغ االش�-اك Ff ا>rساب

 Ff حالة ا>rواالت املصرفية فإن االس&ثمار Ff الصندوق سوف يتم تنفيذه فقط عند استالم إشعار بتصفية املقاصة أو ا>rوالة ، 

وFf حالة الدفع للوحدات ®عملة غ.- عملة الصندوق (الر�ال السعودي) فإن عملة الدفع يتم تحو�لwا إ{� عملة الصندوق بواسطة 

 ألسعار 
ً
� السعر ®عد التحو�ل.مدير اr6فظة وفقا� بناء ع

ً
  صرف العمالت السائدة Ff حينه ومن ثمَّ فإن الشراء يLون نافذا

  

  إجراءات االس�-داد: 

يقوم حامل الوحدات بتعبئة نموذج طلب االس�-داد وتوقيعه وAسليمه ملدير الصندوق من خالل مLاتبه Ff ?ل يوم عمل، أو Aعبئة 

الستالم  التا{F عاملالتتتم معا>5ة طلبات االس�-داد Ff يوم م فالكم ل�xدمات االلك�-ونية، طلب االس�-داد وAسليمه عن طر�ق نظا

 مlÄا. 
ً
  طلبات االس�-داد، و�جوز للمس&ثمر�ن اس�-داد ?ل وحدات املشاركة Ff الصندوق ا>xاصة ltم أو جزءا

  ال يوجد  األد�ى لالش�pاك او االس�pداد  اClد  ي

  ك

تأث<p  ومدى للصندوق  األد�ى اClد

عدم الوصول اGt ذلك اClد األد�ى 

  عGH الصندوق 

 وFf حال عدم جمع ا>rد األد¹ى خالل مدة الطرح األو{F ملدير مليون ر�ال سعودي 50ا>rد األد¹ى الالزم لبدء عمل الصندوق Jو 

 F}يئة تمديد مدة الطرح األوwموافقة ال �� كحد أق±�°  21الصندوق و½عد ا>rصول ع
ً
 واإلفصاح عن ذلك Ff املوقع االلك�-و¹ييوما

د ملدير الصندوق وÖن لم يتم جمع ا>rد األد¹ى خالل مدة الطرح األو{F سوف يقوم مدير الصندوق بإعادة مبالغ االش�-اك وأي عوائ

  .ناتجة عن اس&ثمارJا ا{� مالLي الوحدات دون أي حسم

  رح األو{F للصندوق .وقد قام مدير الصندوق باس&يفاء Jذا املتطلب Ff ف�-ة الط

  ل

الت�Cيحية الالزمة  اإلجراءات

مالي<ن  10لضمان اس9يفاء متطلب 

   �عادل>ار�ال سعودي أو ما 

ب ي&بع مدير الصندوق األحLام الواردة Ff الئحة صناديق االس&ثمار والتعاميم الصادرة عن Jيئة السوق املالية فيما يخص املتطل

  نطبق).الالزم لبدء عمل الصندوق (حيثما ي

  سياسة التوزrع  -10

اح Ff الصندوق  لن � املش�-ك.ن حيث س�تم إعادة اس&ثمار األ̈ر�اح ع   يقوم مدير الصندوق بتوز¶ع أي أ̈ر

   الوحدات مال�ي اGt التقار�ر  تقديم -11

  أ

 من lmاية الف�-ة الuv تم فحصwا بواسطة مدقق خار×F  35خالل  سنة نصف ?ل األولية املاليةيقوم مدير الصندوق بإعداد تقر�ر  -
ً
� يحتوي يوما� األولية ةاملالي القوائم ع

 . الف�-ة خالل الصندوق  أ¹شطة عن أخرى  معلومات أي و الصندوق  مدير عن ومعلومات

 

 للق كما -
ً
ية السعودية·عد مدير الصندوق تقر�ر سنوي مدقق ·شمل البيانات املالية الuv يتم إعدادJا وفقا   70خالل  وان.ن املالية واألنظمة املطبقة Ff اململكة الع̈ر

ً
يوما

 لصندوق. يتم تدقيق البيانات املالية السنو�ة واعتمادJا بواسطة املراجع.ن ا>xارجي.ن >rسابات للصندوق املالية ل سنةالمن lmاية 

 

 من lmاية ?ل سنة يرسل تقر�ر ا{� املس&ثمر�ن Ff  30خالل  -
ً
wا الصندوق يوÓØ عمليات الصندوق خالل تلك الف�-ة باإلضافة ا{� عدد وقيمة الوحدات الuv يملكيوما

    .وÖجما{F مقابل ا>xدمات واملصار�ف واألAعاب اx6صومة من مالك الوحدات املس&ثمر lm Ffاية الف�-ة

  ب
كما سوف يتم ¹شرJا Ff املوقع االلك�-و¹ي ملدير الصندوق وموقع السوق  يتم Aسليم Jذه التقار�ر عند الطلب من خالل مLاتب مدير الصندوق دون أي رسوم، - 

  .االلك�-و¹ي
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وق و ك�-و¹ي ملدير الصندأي معلومات مالية أخرى يتطلب ¹شرJا بما Ff ذلك أسعار الوحدات أو اإلعالن عن أي Aعليق لتقو�م الوحدات سوف يتم ¹شرJا Ff املوقع االل - 

  .احة للمس&ثمر�ن من خالل مLاتب مدير الصندوق دون أي رسومموقع السوق االلك�-و¹ي وتLون مت

 ملأ - - 
ً
قتضيات األنظمة ي إخطارات للمس&ثمر�ن يقوم مدير الصندوق بإرسالwا للمس&ثمر�ن حسب عناو�lÄم امل5Vلة 5Ù Ffل حام�F الوحدات. وعند الضرورة أو وفقا

  سوف يتم ¹شرJا Ff الrÚف اليومية.

  ج
صندوق دير الالوحدات بالقوائم املالية السنو�ة عند الطلب من خالل مLاتب مدير الصندوق دون أي رسوم ، كما سوف يتم ¹شرJا Ff املوقع االلك�-و¹ي مليتم تزو�د مالLي 

  . وموقع السوق االلك�-و¹ي

  vwل مال�ي الوحدات  -12

ية السعودية  يقوم   مدير الصندوق بإعداد وتحديث 5Ùل خاص بمالLي الوحدات وحفظه Ff اململكة الع̈ر

   الوحدات مال�ي إجتماع -13

  أ
ال�� يد�G ف�3ا اGt عقد  الظروف

  اجتماع مال�ي الوحدات 

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

 .) أيام من استالم طلب كتا½ي من أم.ن ا>rفظ10بالدعوة الجتماع مالLي الوحدات خالل (يقوم مدير الصندوق  -

) أيام من استالم طلب كتا½ي من مالك أو اكÊ- من مالLي 10يقوم مدير الصندوق بالدعوة الجتماع مالLي الوحدات خالل ( -

� األقل من قيمة وحدات 25الوحدات الذين يملLون مجتمع.ن أو منفردين �  الصندوق.% ع

  ب
اجتماع  عقد لدعوة إGtا إجراءات

  مال�ي الوحدات 

Lون الدعوة الجتماع مالLي الوحدات باإلعالن عن ذلك Ff موقع مدير الصندوق اإللك�-و¹ي واملوقع اإللك�-و¹ي للسوق، ت -

إرسال إشعار كتا½ي إ{� جميع مالLي الوحدات وأم.ن ا>rفظ (إن وجد)  ̈و

� األقل من  .1�  االجتماعقبل عشرة أيام ع

مدة ال تز�د عن ( .2  قبل االجتماع. وس�تضمن اإلشعار تار�خ االجتماع ومLانه ووقته والقرارات املق�21̈و
ً
 .-حة) يوما

 إال إذا حضره عدد من مالLي الوحدات يملLون مجتمع.ن  -
ً
� األقل من قيمة 25ال يLون إجتماع مالLي الوحدات rsيحا�% ع

 .وحدات الصندوق العام

وقع النصاب املذ?ور Ff الفقرة السابقة ، فسيقوم مدير الصندوق بالدعوة الجتماع ثا¹ي باإلعالن عن ذلك Ff م إذا لم ·ستوِف  -

إرسال إشعار كتا½ي إ{� جميع مالLي الوحدات وأم.ن ا>rفظ قبل  مدير الصندوق اإللك�-و¹ي واملوقع اإللك�-و¹ي للسوق ̈و

 أيا ?انت ¹سبة الوحدات املمثلة Ff اإلج) أيام. و¶5موعد اإلجتماع الثا¹ي بمدة التقل عن (
ً
 .تماععد اإلجتماع الثا¹ي rsيحا

  يجوز لLل مالك وحدات Aعي.ن وكيل له لتمثيله Ff اجتماع مالLي الوحدات. -

  .االجتماع وقت يمتلكwا وحدة ?ل عن الوحدات مالLي اجتماع Ff واحد بصوت اإلدالء وحدات مالك لLل يجوز    الوحدات مال�ي تصو�ت  ج

   الوحدات مال�ي حقوق  -14

 من مدير الصندوق  -
ً
ية مجانا � مذكرة املعلومات وم�xص املعلومات الرئ�سية باللغة الع̈ر�  .ا>rصول ع

� م�xص املعلومات الرئ�سية الذي ·عده مدير الصندوق بطر�قة موجزة و½سيطة، و�تضمن املعلومات املتعلقة بخصائص الصندوق  -�  .ا>rصول ع

� م�xص  -� عند الطلبا>rصول ع
ً
� أن يظwر Jذا امل�xص جميع املعلومات املرتبطة باملالك مقدم الطلب فقط) مجانا�  .ل5Vل مالLي الوحدات (ع

� س@يل املثال ال ا>rصر ع –ممارسة جميع ا>rقوق املرتبطة بالوحدات بما Ff ذلك  -�  .ق التصو�ت Ff إجتماعات مالLي الوحداتح –

� الصندوق، وذلك قبل (تلقي إشعار من مدير الصندوق بتفاص -�  .) أيام من سر�ان التغي.-10يل التغي.-ات األساسية ع

  اس�-داد الوحدات (Ff الصندوق العام املفتوح) قبل سر�ان أي Aغي.- أساu�Û بدون رسوم اس�-داد (إن وجدت). -

 من سر�ان التغي.21تلقي إشعار كتا½ي من مدير الصندوق بأي Aغي.-ات مwمة مق�-حة قبل ( -
ً
  .-) يوما

  اس�-داد الوحدات (Ff الصندوق العام املفتوح) قبل سر�ان أي Aغي.- مwم بدون رسوم اس�-داد (إن وجدت) -

  .) أيام من سر�ان التغي.-8تلقي إشعار كتا½ي من مدير الصندوق بأي Aغي.- واجب اإلشعار Ff الصندوق العام قبل ( -

 للفقرت.ن (ج) و (د) من Ff حال عدم جمع ا>rد األد¹ى خالل مدة الطرح األو{F، يحق مل -
ً
) 59ملادة (االLي الوحدات اس�-داد مبالغ اإلش�-اك وأي عوائد ناتجة عن اس&ثمارJا وفقا

  .من الئحة صناديق االس&ثمار دون أي حسم

� عوائد عملية االس�-داد قبل موعد إقفال العمل Ff اليوم ا>xامس التا{F لنقطة التقو�م الuv حدد عندJا سعر اال  -�  .س�-داد كحد أق±�°ا>rصول ع

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

� Aعو�ض من مدير الصندوق عن جميع أخطاء التقو�م أو ال&سع.- ملالLي الوحدات املتضرر�ن ا>rق -�  .Ff ا>rصول ع

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

 للمادة ( -
ً
  .ديق االس&ثمار) من الئحة صنا70أن يل�Æم مدير الصندوق بتطبيق جميع متطلبات اجتماعات مالLي الوحدات وفقا

 للمادة (أ -
ً
  .) من الئحة صناديق االس&ثمار71ن يل�Æم مدير الصندوق بتطبيق جميع متطلبات تقديم التقار�ر إ{� مالLي الوحدات وفقا

- f م مدير الصندوق بتطبيق جميع متطلبات البابÆحال دمج الصناديق، يل� Fالئحة صناديق االس&ثمار من السا®ع.  

  .من مدير الصندوق عند عزله ألم.ن ا>rفظ املع.ن من قبله تلقي إشعار كتا½ي فوري -

  تلقي إشعار من مدير الصندوق عند إlmاء الصندوق العام. -

   الوحدات مال�ي مسؤولية -15

  مسؤولية مالLي الوحدات Ff تحمل خسارة اس&ثماره Ff الصندوق أو جزء منه وال يLون له أي مسؤولية تجاه ديون وال�Æامات الصندوق  تقتصر

  الوحدات  خصائص -16
 عدد غ.- محدود من وحدات صندوق فالكم للمرابحة بالر�ال السعودي وجميع الوحدات Fz من نفس النوع وتمثل ?ل وحدة حصة قياسية م&ساو�ة Ff يجوز ملدير الصندوق إصدار

  اصول الصندوق مساو�ة لLل الوحدات األخرى 

   الصندوق  وأح�ام شروط ~{ التغي<pات -17

  .االس&ثمار صناديق الئحة بموجب اr6ددة واالشعارات واملوافقات العامة االس&ثمار صناديق وأحLام شروط لتغي.- املنظمة األحLام >5ميع الصندوق  Jذا يخضع  أ

  ب

نود طلب االش�-اك أو أي وثائق أخرى  - � أن شروط وأحLام الصندوق الواردة J Ffذه الyشرة، ̈و� ذات عالقة بالصندوق بامتالك وحدات Ff الصندوق يوافق املشارك ع

  .ب�نه و ب.ن مدير الصندوق  ستحكم العالقة

 للمتطلبات النظامية واللوائح املرعية، بتعديل Jذه الشروط واأل  -
ً
� أن مدير الصندوق قد يقوم من وقت آلخر، وفقا�خرى، أحLام، أو أي وثائق يوافق املشارك كذلك ع

� التغي.-ا�� موافقة مالLي الوحدات ومن ثم موافقة Jيئة السوق املالية ع�ت األساسية Ff شروط وأحLام الصندوق. وFf تلك ا>rالة، يقوم مدير ®عد ا>rصول ع

  .غي.-) أيام من سر�ان الت10الصندوق بإشعار مالLي الوحدات واإلفصاح عن تفاصيل التغي.-ات األساسية Ff موقعه اإللك�-و¹ي واملوقع اإللك�-و¹ي للسوق وذلك قبل (

 بأي Aغي.-ات مwمة مق�-حة Ff شروط وأحLام الصندوق. وFf تلك ا>rالة، يقوم مدير يقوم مدير الصندوق بإشعار Jيئة السوق املالية وم -
ً
الLي الوحدات كتابيا

 من سر�ان التغي.-. كما سيقوم مدير الصندوق باإلفصاح عن تفاصيل التغي.-ات املwمة21الصندوق بإشعار مالLي الوحدات بالتغي.-ات املwمة وذلك قبل (
ً
Ff  ) يوما

  .) أيام من سر�ان التغي.-¹10ي واملوقع اإللك�-و¹ي للسوق وذلك قبل (موقعه اإللك�-و 

 بأي Aغي.-ات واجبة اإلشعار وذلك قبل ( -
ً
 ) أيام من سر�ان التغي.-. كما سيقوم مدير8يقوم مدير الصندوق بإشعار Jيئة السوق املالية ومالLي الوحدات كتابيا

   ) أيام من سر�ان التغي.-21شعار Ff موقعه اإللك�-و¹ي واملوقع اإللك�-و¹ي للسوق وذلك قبل (الصندوق باإلفصاح عن تفاصيل التغي.-ات الواجبة اإل 

  

  الصندوق  إ�3اء -18

انون أو النظام أو أي من إذا الحظ مدير الصندوق أن 5Àم أصول الصندوق تحت اإلدارة غ.- ?اٍف لتÑ-ير ال&شغيل الدائم للصندوق، أو Ff حالة حدوث أي Aغي.- Ff الق - 

 برغيقوم مدير الصندوق بإخطار Jيئة السو الظروف األخرى والuv يرى فlËا مدير الصندوق أlmا س@ب مناسب إلlmاء الصندوق، 
ً
بته Ff ق املالية وÖشعار مالLي الوحدات كتابيا

 من التار�خ املزمع إlmاء الصندوق فيه. 21إlmاء الصندوق وذلك بمدة ال تقل عن 
ً
 يوما

� املشا - � من (ثالثون) يو  30.ن خالل ركJ Ffذه ا>rالة يتم تصفية أصول الصندوق و�تم Aسديد الديون املتعلقة با>xصوم، وتوز¶ع صاFf األصول املتبقية من Jذه التصفية ع
ً
ما

ة إ{� إجما{F الوحدات. الyسبة الuv تحملwا وحداlÝم مyس̈و مل عو�تم إصدار تأكيد من مدير الصندوق بذلك. Ff حالة بدء تصفية الصندوق، فإنه لن يتم  بداية التصفية ̈و

  ية بواسطة مدير الصندوق.أي توز¶عات للمس&ثمر�ن ما لم يتم تصفية ?افة أصول الصندوق واستالم حصيلة التصف

   الصندوق  مدير  -19

  أ
 وواجباته الصندوق  مدير  م>ام

   ومسؤولياته
يتو{� مدير الصندوق (شركة فالكم ل�xدمات املالية) إدارة الصندوق بحكمة و½عدل ltدف تحقيق األJداف االس&ثمار�ة  -

F�  .الوحدات Ff إطار شروط وأحLام الصندوق  للصندوق املضمنة J Ffذه الyشرة كما يراFf FG ?ل األحوال مصا>Ó حام
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-  Ff م مدير الصندوق بالضوابط الواردةÆشرة وكذلك بالضوابط ذات 3( الفقرةيل�yذه الJ من ("داف صندوق االس&ثمارJأ") (

  .) ("قيود االس&ثمار") الواردة Ff الئحة صناديق االس&ثمار41العالقة الواردة ضمن املادة (

بالضوابط الشرعية لالس&ثمار، و�قوم و½شLل دوري بالتأكد من توافق جميع اس&ثمارات  يل�Æم مدير الصندوق كذلك -

الصندوق مع املعاي.- والضوابط الشرعية املعتمدة من الwيئة الشرعية للصندوق تحت إشراف الwيئة الشرعية للصندوق، 

  .وتبليغ مجلس إدارة الصندوق Ff حينه بأي مخالفات جوJر�ة

  Ff إطار مwامه بالتأكد من توفر السيولة الLافية للوفاء بأي طلبات اس�-داد محتملة.يقوم مدير الصندوق  -

  ب
مدير الصندوق ~{ nعي<ن مدير  حق

  صندوق من الباطن 
  .لذلك ا>rاجة رأى إذا الباطن من صندوق  مدير Aعي.ن الصندوق  ملدير يحق

  ج
املنظمة لعزل مدير  األح�ام

  أو اس9بداله الصندوق 

 لتعي.ن مدير صندوق بديل للصندوق أو اتخاذ أي تدب.- آخر تراه للwيئة حق 
ً
عزل مدير الصندوق واتخاذ أي إجراء تراه مناسبا

، وذلك Ff حال وقوع أي من ا>rاالت اآلتية
ً
  :مناسبا

  .مؤسسات السوق املاليةتوقف مدير الصندوق عن ممارسة ¹شاط اإلدارة دون إشعار الwيئة بذلك بموجب الئحة  .1

  .رخيص مدير الصندوق Ff ممارسة ¹شاط اإلدارة أو rÙب أو Aعليقه من قبل الwيئةإلغاء ت .2

  .تقديم طلب إ{� الwيئة من مدير الصندوق إللغاء ترخيص Ff ممارسة ¹شاط اإلدارة .3

  .ال�Æام النظام أو لوائحه التنفيذيةب -شLل تراه الwيئة جوJر�ا® -إذا رأت الwيئة أن مدير الصندوق قد أخل  .4

مدير اr6فظة االس&ثمار�ة الذي يدير أصول صندوق االس&ثمار أو 5Þزه أواستقالته مع عدم وجود �xص آخر وفاة  .5

� إدارة أصول صندوق االس&ثمار أو أصول الصناديق الuv يديرJا مدير اr6فظة.�  م5Vل لدى مدير الصندوق قادر ع

� أسس معقولة ب –أي حالة أخرى ترى الwيئة  .6�  ة جوJر�ة.يأlmا ذات أJم –ناء ع

  اClفظ أم<ن -20

  أ
أم<ن اClفظ وواجباته  م>ام

  ومسؤولياته 

  :وظائف أم.ن ا>rفظ

  .ا>rفظ املادي ألصول الصندوق من األموال واملس&ندات واالتفاقيات ذات العالقة (1)

  .فتح حسابات الصندوق لدى البنوك اr6لية (2)

  .فتح 5Ùالت حسابات الصندوق واملشارك.ن (3)

  .حساب املراكز املالية والتأكد من فحصwا ومراجعlÕا (4)

  .صاFf قيمة أصول الصندوق  متقو� (5)

  ) إصدار التقار�ر املالية.6(

  ب
أم<ن اClفظ ~{ nعي<ن أم<ن  حق

  حفظ من الباطن 
  .الباطن  من حفظ أم.ن Aعي.ن ا>rفظ ألم.ن يحق ال

  ج
املنظمة لعزل أم<ن اClفظ  األح�ام

  أو اس9بداله 

  : للwيئة عزل أم.ن ا>rفظ املع.ن من قبل مدير الصندوق أو إتخاذ أي تدب.- تراه مناسب ف حال وقوع أي من ا>rاالت اآلتية -

  . مؤسسات السوق املاليةتوقف أم.ن ا>rفظ عن ممارسة ¹شاط ا>rفظ دون اشعار الwيئة بذلك بموجب الئحة  .1

  . rÙبه أو Aعليقه من قبل الwيئةإلغاء ترخيص أم.ن ا>rفظ Ff ممارسة ¹شاط ا>rفظ أو  .2

  .تقديم طلب إ{� Jيئة من أم.ن ا>rفظ إللغاء ترخيصه Ff ممارسة ¹شاط ا>rفظ .3

  . ال�Æام النظام أو لوائحه التنفيذيةب –شLل تراه الwيئة جوJر�ا ® –إذا رأت الwيئة أن ام.ن ا>rفظ قد أخل  .4

� اسس معقولة ب –أي حالة اخرى ترى الwيئة  .5�   Jر�ةذات أJمية جو أlmا  –ناء ع

  

 من  J Ff60ذه ا>rالة سيقوم مدير الصندوق بتع.ن أم.ن حفظ بديل ونقل مسؤوليات ا>rفظ إ{� أم.ن ا>rفظ البديل خالل 
ً
يوما

  . Aعي�نه

كما يجوز ملدير الصندوق عزل أم.ن ا>rفظ بموجب إشعار كتا½ي إذا رأى ®شLل معقول أن عزل أم.ن ا>rفظ Ff مص�rة  -

 من Aسلم أم.ن ا>rفظ J Ff30ذه ا>rالة سيقوم مدير الصندوق بتعي.ن أم.ن حفظ بديل له خالل ( مالLي الوحدات.
ً
) يوما

 Ff موقع مدير الصندوق اإللك�-و¹ي وموقع السوق اإللك�-و¹ي عن Aعي.ن أم.ن حفظ
ً
 اإلشعار الكتا½ي. و س�تم اإلفصاح فورا

  بديل.
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   القانو�ي اCDاسب -21
ر تم AعييlÄا بواسطة مدير الصندوق كمراجع خار×F للصندوق   القانو�ي اCDاسب اسم  أ   شركة برا·س وتر Jاوس ?̈و

  ب
 وواجباته  اCDاسب القانو�ي م>ام

  ومسؤولياته 
  .للصندوق  والسنو�ة األولية املالية القوائم بمراجعة القانو¹ي اr6اسب يقوم

  ج
 اCDاسب لعزل  املنظمة األح�ام

  القانو�ي

الصندوق Aعي.ن أي محاسب القانو¹ي بديل أو Aغي.-ه فجب عليه أخذ موافقة مجلس إدارة الصندوق. و�Lون  Ff حال أراد مدير

ن مألعضاء مجلس االدارة ا>rق Ff رفض Aعي.ن اr6اسب القانو¹ي أو توجيه مدير الصندوق لتغي.- اr6اسب القانو¹ي املع.ن، Ff أي 

  :ا>rاالت اآلتية

  .ول سوء السلوك املuß للمحاسب القانو¹ي تتعلق بتأدية مwامةوجود ادعاءات قائمة ومwمة ح -

  .إذا لم ·عد اr6اسب القانو¹ي للصندوق مستقال -

  .إذا قرر مجلس إدارة الصندوق أن اr6اسب القانو¹ي ال يملك املؤJالت وا>Ñx-ات الLافية لتأدية مwام املراجعة ®شLل مرض -

- A ضr6ا اJيئة وفق لتقديرwاسب القانو¹ي املعّ.ن فيما يتعلإذا طلبت الr6ق بالصندوق.غي.- ا  

  الصندوق  أصول  -22
  ) من Jذه الyشرة لصا>Ó الصندوق.20( الفقرة Ff املذ?ور  ا>rفظ ام.ن بواسطة محفوظة الصندوق  أصول  جميع  أ

� يجب  ب�  اآلخر�ن.  عمالئه أصول  وعن هأصول عن اس&ثماري  صندوق  ?ل أصول  فصل ا>rفظ أم.ن ع

  ج

ن ا>rفظ أو أم.ن صندوق االس&ثمار مملوكة ®شLل جماFG ملالLي الوحدات ملكية مشاعة. وال يجوز أن يLون ملدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو أم. أصول 

اطن مدير الصندوق من الب أون مدير الصندوق مقدم املشورة أو املوزع أي مص�rة Ff أصول الصندوق أو مطالبة فيما يتعلق بتلك األصول إال إذا ?ا أوا>rفظ من الباطن 

 
ً
 لوحدات الصندوق ، وذلك Ff حدود ملكيته ، أو ?ان مسموحا

ً
حLام ltذه املطالبات بموجب أأو أم.ن ا>rفظ أو أم.ن ا>rفظ من الباطن أو مقدم املشورة أو املوزع مالLا

فÓÚ االس&ثمار صناديقالئحة 
ُ
  .املعلومات مذكرة أو واألحLام الشروط Jذه Ff عlÄا وأ

   الوحدات مالك من إقرار  -23
� باالطالع يقر فإنه الصندوق  Ff الوحدات مالك بمشاركة�� بموافقته يقر كما بالصندوق  ا>xاصة الرئ�سة املعلومات وم�xص املعلومات ومذكرة الصندوق  وأحLام شروط ع� ع

  .فlËا اش�-ك الuv الوحدات خصائص
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  مذكرة المعلومات 
 

  اسم الصندوق 

  صندوق فالكم للمرابحة بالر�ال السعودي

   )صندوق اس&ثماري عام مفتوح(

  مدير الصندوق 

  شركة فالكم ل�xدمات املالية

  أم<ن اClفظ 

  شركة البالد املالية 

  تار�خ إصدار مذكرة املعلومات 

  .م19/05/2007

  :أخر تحديث ل>ا تم بتار�خ
  م17/11/2020

  "الصادرة عن Jيئة السوق املالية "تخضع مذكرة املعلومات ا>xاصة بصندوق فالكم للمرابحة بالر�ال السعودي ومحتو�اlÝا ألحLام الئحة صناديق االس&ثمار

  ألخذ بمشورة مس&شار مuß""ننÓÚ املس&ثمر�ن بقراءة محتو�ات مذكرة املعلومات وفwمwا. وFf حال Aعذر فwم محتو�ات مذكرة املعلومات، ننÓÚ با

  إشعار iام

نفردين ?امل روجعت مذكرة املعلومات من قبل مجلس إدارة الصندوق وتمت املوافقة علlËا. و�تحمل مدير الصندوق وأعضاء مجلس إدارة الصندوق مجتمع.ن وم

جلس إدارة الصندوق ومدير الصندوق بrÚة واكتمال املعلومات الواردة Ff املسؤولية عن دقة واكتمال املعلومات الواردة Ff مذكرة املعلومات. كما يقر و�ؤكد أعضاء م

� أن املعلومات والبيانات الوار �  .دة Ff مذكرة املعلومات غ.- مضللةمذكرة املعلومات، كما يقرون و�ؤكدون ع

� املالية السوق  Jيئة وافقت� بدقlÕا يتعلق تأكيد أّي  والAعطي املعلومات، مذكرة محتو�ات عن مسئولية أّي  الwيئة تتحمل ال. وحداته وطرح االس&ثمار صندوق  تأس�س ع

� االعتماد عن أو املعلومات مذكرة Ff ورد عما تyتج خسارة أّي  ومن ?انت، مwما مسؤولية أي من صراحة نفسwا وتخ�F اكتمالwا، أو� السوق  Jيئة Aعطي وال. مlÄا جزء أّي  ع

� موافقlÕا Aعuá وال عدمه من الصندوق  Ff االس&ثمار جدوى  ®شأن توصية أّي  املالية� Ff الواردة املعلومات rsة تأكيد أو فيه باالس&ثمار توصيlÕا الصندوق  تأس�س ع

� وتؤكد املعلومات، ومذكرة واألحLام الشروط�  يمثله. من أو للمس&ثمر ·عود الصندوق  Ff االس&ثمار قرار أن ع

� )بالر�ال السعوديللمرابحة  فالكم صندوق ( اعتماد تم� لصندوق  املعينة الشرعية الرقابة >5نة قبل من ا56ازة الشرعية املعاي.- مع متوافق اس&ثمار صندوق  أنه ع

  .االس&ثمار
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  معلومات صندوق االس9ثمار -1

  االس9ثمار  صندوق  اسم ) أ

  صندوق فالكم للمرابحة بالر�ال السعودي 

  االس9ثمار  صندوق  وأح�ام شروط إصدار  تار�خ )ب

  . م19/05/2007 بتار�خ الصندوق  وأحLام شروط تم إصدار

افقة تار�خ )ج   وحداته وطرح االس9ثمار  صندوق  تأس^س عGH ال>يئة مو

  .  م19/05/2007 املوافق Jـ02/05/1428

  الصندوق  استحقاق وتار�خ الصندوق  مدة )د

 الستحقاق تار�خ وال الصندوق  لعمل محددة مدة Jناك يLون  ولن مفتوح، عام اس&ثماري  صندوق  Jو السعودي بالر�ال للمرابحة فالكم صندوق 

  الصندوق 

  االس9ثمار  صندوق  عملة )ه

  الر�ال السعودي 

 سياسات االس9ثمار وممارساته  -2

  االس9ثمار  لصندوق  االس9ثمار�ة األiداف ) أ

� واr6افظة السيولة توف.- مع جاري  دخل تحقيق إ{� الصندوق  »lدف -�  .املرابحات صفقات Ff االس&ثمار طر�ق عن املال رأس ع

 ltدف اإلسالمية الشرعية الضوابط مع متوافقة اx6اطر منخفضة مالية أدوات Ff باالس&ثمار السعودي بالر�ال للمرابحة فالكم صندوق  يقوم -

اح تحقيق � اr6افظة من عالية درجة وتحقيق اx6اطر من دنيا مستو�ات عند التقليدية املال أسواق ألدوات منافسة أ̈ر� توف.- مع املال رأس ع

  .الصرف ®سعر تتعلق محتملة مخاطر أي وتفادي السيولة

اح ?افة اس&ثمار إعادة كما يتم -  .وحداته قيمة من يز�د مما الصندوق  نفس Ff اr6ققة األ̈ر

 أسا¤�� 2ش�ل ف�3ا الصندوق  �س9ثمر  سوف ال�� املالية األوراق نوع )ب

 ®سمعة تتمتع مالية مؤسسات مع بالصندوق  ا>xاصة الشرعية للضوابط وفقا والصLوك واملرابحات النقد أسوق  أدوات Ff الصندوق  مدير ·س&ثمر

 .منخفضه خطوره وذات سليم ما{F مركز وذات جيدة

  معينة جغرا~{ منطقة أو  مع<ن بلد ~{ أو  القطاعات من مجموعة أو  صناعة أو  معينة مالية أوراق ~{ االس9ثمار  ل�pك<¥  سياسة أي )ج

 

�  ا>rد  األد¹ى  ا>rد  األصول  فئات�  االع

?الوداµع، وعقود اسواق النقد  صناديقو أدوات أسواق النقد 

ية السعودية   املرابحات، واإلجارة Ff اململكة الع̈ر

05%  100%  

ية اململكة Ff مصدرة صLوك   %25  %0  السعودية الع̈ر

Ff ع ، وعقود املرابحات واإلجارةµادوات أسواق النقد ?الودا 

  دول ا>xليج بإست«ناء دولة قطر.

0%  30%  

ية اململكة Ff واإلجارة املرابحات، وعقود ?الوداµع، النقد أسواق أدوات Ff الصندوق  مدير اس&ثمارات ت�-كز - % 100 إ{� %50 بyسبة وذلك السعودية الع̈ر

� الصندوق  مدير و¶عتمد املصدرة، ا>w5ة حسب العملة وتLون  الصندوق  أصول  صاFf من� تتمتع مؤسسات مع باالس&ثمار وذلك الداخ�F التصyيف ع
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ية اململكة Ff منخفضه خطوره و سليم ما{F مركز وذات جيدة ®سمعة  العر½ي النقد مؤسسة أو/و املال سوق  Jيئة من مرخصة السعودية الع̈ر

� السعودي،� .واحدة جwة لدى% 25 ما¹س@ته تتجاوز  أال ع

� من صاFf قيمة أصول الصندوق Ff صناديق مماثلة وذات مخاطر منخفضة % 50إ{�قد ·س&ثمر مدير الصندوق ماقد يصل ¹س@ته  -� ع
ً
 عاما

ً
أن تLون مطروحة طرحا

  ومرخصة من قبل Jيئة السوق املالية وتدار من قبل مدير الصندوق أو مدراء صناديق آخر�ن وتLون عملة الصناديق حسب ا>w5ة املصدرة.

ية اململكة أسواق Ff الصLوك Ff الصندوق  أصول  صاFf من% 25 إ{� ·س&ثمر أن الصندوق  ملدير يحق -  املتاحة الفرص حسب وذلك السعودية الع̈ر

� بناء داخليا الصLوك و املالية االوراق جميع بتصyيف الصندوق  مدير سيقوم و Jذا. للصLوك املصدرة ا>w5ة حسب تLون  والعملة للصLوك� املركز ع

F}واالدارة العمليات من النقدية والتدفقات املا.  

-  �% من صاFf قيمة أصول الصندوق Ff أدوات أسواق النقد ?الوداµع وعقود املرابحات واإلجارة Ff 30قد ·س&ثمر مدير الصندوق ما قد يصل ¹س@ته إ{

 دول ا>xليج بإست«ناء دولة قطر. 

 مدير يقوم وقد االس&ثمار، صناديق الئحة من 43 للمادة وفقا ا>xاص >rسابه ?أصيل تا®عيه من أي أو ندوق الص مدير مع التعامل للصندوق  يجوز  كما -

� مlÄا متنوعة عمليات Ff املرابحة عمليات متحصالت باستخدام الصندوق � .لعمالئه الwامش عمليات تمو�ل ا>rصر ال املثال س@يل ع

  اس9ثماراته ف�3ا الصندوق  و�¦يع �ش�pي  أن يحتمل ال�� املالية االوراق أسواق )د

ية اململكة Ff النقد أسواق أدوات Ff الصندوق  ·س&ثمر  األوراق باس&ثمار الصندوق  مدير حيث يقوم ودول ا>xليج بإست«ناء دولة قطر السعودية الع̈ر

ية اململكة A Ffعمل الuv املالية واملؤسسات البنوك مع التعامل أو /و املالية  .ودول ا>xليج بإست«ناء دولة قطر السعودية الع̈ر

  االس9ثمار  لصندوق  االس9ثمار�ة قراراته اتخاذ 2غرض استخدام>ا الصندوق  ملدير  يمكن ال�� واألدوات واألساليب املعامالت )ه

 r6فظة الyشطة اإلدارة طر�ق عن وذلك اإلرشادي املؤشر أداء ينافس أداء مستوى  لتحقيق فالكم شركة Ff األصول  إدارة Ff العمل فر�ق ·عمل -

  .املرابحات صفقات Ff الصندوق 

 مدير و�وظف Jذا. االس&ثمار واس�-اتيجيات الصندوق  اJداف مع ت&ناسب الuv العوائد أفضل بإختيار املتاحة االس&ثمار�ة الفرص تقييم يتم -

 االس&ثمار�ة والصناديق املرابحة، عقود الصLوك، Ff الواعدة االس&ثمار�ة الفرص إ{� للوصول  املتخصصة والتحليلية البحثية قدراته الصندوق 

 .األداء حيث من جيده ®سمعه تتمع الuv املماثلة

 

 أنواع األوراق املالية ال�� ال يمكن إدراج>ا ضمن اس9ثمارات الصندوق  ) و

 ).ج/2(بالفقره ذكرJا تم الuv غ.- مالية أوراق Ff الصندوق  ·س&ثمر لن

 قيود االس9ثمار )ز

كما لن ·س&ثمر املالية،  السوق  Jيئة عن الصادرةاألخرى  واللوائح االس&ثمار صناديق الئحة علlËا تنص لuvاالس&ثمار ا بقيود الصندوق مدير  يل�Æم

  الصندوق Ff أي أوراق مالية ال تتوافق مع املعاي.- الشرعية املعتمدة من Jيئة الرقابة الشرعية للصندوق.

 

 نوحدات صندوق أوصناديق اس9ثمار�ديرiا املديرأومديرو صناديق آخرو اClد الذي يمكن فيه اس9ثمارأصول الصندوق ~{  )ح

عملة الصندوق Ff صناديق أخرى مماثلة سواء ?انت مدارة من قبل مدیر الصندوق نفسه أو مدراء صناديق آخر�ن وتLون العملة حسب  س&ثمارال اFf حال 

� او�تم إختيار تلك الصناديق .س&ثمر بهملمن صاFf قيمة أصول الصندوق ا% 20عن به، ولن تز�د  س&ثمرملا� .صار�فملو5Àم الصندوق واداء، ال بناء ع

 صالحيات صندوق االس9ثمار ~{ االق�pاض سياسة مدير الصندوق 2شأن ممارسة iذه الصالحيات وسياسته فيما يتعلق برiن أصول الصندوق  ) ط

� اإلق�-اض الصندوق  ملدير يجوز �� الصندوق  أصول  قيمة صاFf من% 10 ¹سبة االق�-اض 5Àم يتجاوز  ال أن ع� .سنة القرض مدة تتجاوز  اال ع

 اإلفصاح عن اClد األعGH للتعامل مع أي طرف نظ<p ) ي

 ال ينطبق 

 سياسة مدير الصندوق إلدارة مخاطر الصندوق  ) ك



  م17/11/2020 النشرة: تاريخ تحديث
15 

  
 

 س�تخذ ذلك، ومع"). الصندوق  Ff لالس&ثمار الرئ�سية اx6اطر) ("3( الفقره ضمن مذ?ور  Jو كما اx6اطر من للعديد الصندوق  اس&ثمارات تخضع -

. الوحدات مالLي مص�rة يحقق بما آثارJا من والتخفيف الصندوق  لwا يتعرض الuv اx6اطر مع للتعامل املمكنة اإلجراءات جميع الصندوق  مدير

 :اx6اطر مع للتعامل املتبعة االس�-اتيجية ي�F فيما و¹ستعرض

-  
ً
� حرصا�لسليم تلك األطراف ذو املركز املا{F ا مع املرابحات صفقات Ff فقط ·س&ثمر الصندوق  فإن الدنيا مستو�اlÝا عند االس&ثمار مخاطر إبقاء ع

 وا>xطورة املنخفضة.

 ذات األخرى  واللوائح واألنظمة املالية السوق  Jيئة مجلس عن الصادرة االس&ثمار صناديق والئحة التنفيذية ولوائحه املالية السوق  بنظام االل�Æام -

ية اململكة Ff السار�ة العالقة  .السعودية الع̈ر

 .الصندوق  وأحLام شروط Ff وردت كما االس&ثمار�ة با>rدود االل�Æام -

� ل�rصول  والسFã للصندوق، االس&ثماري  القرار اتخاذ بآلية االل�Æام -� الدخول  الصندوق  يقرر  اس&ثمار بأي العالقة ذات املعلومات من قدر أكÑ- ع

 .به

 .العميل تجاه وواجباته االس&ثمار�ة، بحدوده الصندوق  مدير وال�Æام الصندوق  أل¹شطة واالل�Æام املطابقة قسم متا®عة -

 .االس&ثماري  القرار اتخاذ قبل اx6اطر Jذه دراسة r6اولة ا>w5د ببذل فالكم فستقوم للتyبؤ قابلة الغ.- اx6اطر أما -

 

 املؤشر االس�pشادي  )ل

� العائد إتخاذ يتم�� العائد متوسط بواسطة يحدد سعر Jو( أشwر لثالثة السعودي بالر�ال الوداµع ع�� السعودية البنوك عروض ع� السعودي الر�ال ع

 .السعودي بالر�ال للمرابحة فالكم صندوق  أداء ملقارنة إرشادي كمؤشر) أشwر ثالثة ملدة

 عقود املشتقات  ) م

 .املالية األوراق بمشتقات االس&ثمار يتم لن الصندوق، عمليات ?افة Ff الشرعية الضوابط مراعاة مع

افق عل�3ا iيئة السوق املالية 2شأن قيود أو حدود االس9ثمار  )ن  أي إعفاءات تو

 ال يوجد 

 اD'اطر الرئ^سية لالس9ثمار ~{ الصندوق  -3

 2سمعة تتمتع أطراف مع السلع ~{ املتاجرة عمليات عGH الصندوق  عمليات تقتصر  حيث اD'اطر  منخفضة االس9ثمارات فئة من الصندوق  �عت§p  ) أ

 .سليم ماt{ مركز  وذات جيدة

  الصندوق  أداء عليه سيكون  ما عGH اليدل للمؤشر  السابق األداء االس9ثمار،أو لصندوق  السابق األداء )ب
ً
 .مستقبال

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

  ال�عد الصندوق  ~{ االس9ثمار  )د
ً
 .االس9ثمار لصندوق  تا2ع أو  وحداته ي¦يع أو  �سوق  محH{ بنك أي لدى إيداعا

 .الصنوق  وحدات ~{ اس9ثمارا34م عن ناتجة ¬لية أو  جزئية مالية خسائر  مخاطر  إGt الصندوق  ~{ املس9ثمر�ن يتعرض قد )ه

 اD'اطر الرئ^سية اCDتملة املرتبطة ~{ االس9ثمار  ) و

� قيمة ا�� س@يل املثال ال ا>rصر: الس&ثمار Ff الصندوق Fz كما ي�Fعناصر اx6اطر الuv يمكن أن تؤثر ع�  ، ع

  مخاطر عدم  السداد: -

 لعــدم قــدرة وFz اx6ــاطرة الuv يمكن أن تyتج عن عــدم ال�Æام الطرف اآلخر Ff عقــد املرابحــة بــالــدفع Ff الوقــ
ً
 ن&يجــة

ً
ت اr6ــدد أو التوقف عن الــدفع lmــائيــا

� الوفاء بال�Æاماته.�  الطرف اآلخر من االتفاقية ع

  مخاطر سعر الفائدة: -
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� أســـــــعار الفائدة ال� لذلك فإن أي Aغّ.-ات ع
ً
� الر�ال الســـــــعودي وتبعا�ـــــفقات املرابحة J  Ffذا الصـــــــندوق مرتبطة بأســـــــعار الفائدة ع اح صــ للر�ال عادية أ̈ر

اح الصندوق. Lون لwا تأث.-سوف ي � أ̈ر�  ع

  مخاطر السوق: -

� أداء الصندوق.  التغّ.-ات الuv تطرأ والتقلبات ا>rادة Ff أسعار�  السلع والبضاµع Ff األسواق العاملية يLون لwا تأث.- ع

 مخاطر االئتمان: -

ــــــســــــــات املا � ســــــــ@يل املثال ال ل�rصــــــــر ?اإليداعات أو عمليات املرابحة، Fz اx6اطر الناتجة من خالل التعامل مع مدير الصــــــــندوق أو املؤســ�لية األخرى وع

ــارة الصــــندوق حيث ان الطرف االخر قد ال يتقيد بال�Æاماته التعاقدية مما قد يyتج عنه التخلف و/أو التعFf -Ê ســــداد املبلغ املســــ&ثمر مما ي&ســــ@ب Ff خ ســ

� آداء الصندوق و إ�  لLي الوحدات..نخفاض اس&ثمارات ماو�ؤثر سلًبا ع

  مخاطر السيولة: -

د مصـــار�ف أو وFz اx6اطرة الuv يمكن أن تyتج عن عدم قدرة بيع األصـــول وتحو�لwا إ{� نقد عندما Aســـتحق Jذه االل�Æامات للدفع بدون االضـــطرار إ{� تكب

� التداول Ff عقد مرابحة م�ع.ن ®ســـرعة ?افية لتفادي خســـائر محققة مما يؤثر خســـائر غ.- مقبولة. و�تمثل ا>xطر الناتج عن الســـيولة Ff عدم القدرة ع

 �� آداء الصندوق و قد يؤدي إ{�  انخفاض اس&ثمارات مالLي الوحدات.سلًبا ع

- :lمخاطر تضارب املصا 

� حسا�ب الصندوق، تyشا Jذه اx6اطر Ff االوضاع الv° تتأثر فlËا موضوعية واستقاللية قرار مدير الصندوق بمص�rة �xصية مادية أو معنو�ة lÝمه ع

 ��  اس&ثمارات مالLي وحدات الصندوق. مما قد يؤثر سلبا ع

  مخاطر العائد عGH االس9ثمار: -

ح ثابت اليتغ � معدل ̈ر�� صفقات التمو�ل واملرابحة. حيث قد يتم االس&ثمار بناء ع�� االس&ثمار بتغ.- اسعار الفائدة ع�.-، وFf حال ارتفاع يتأثر العائد ع

� آداء الصندوق وقد يؤدي ا{� انخفاض اس&ثمارات مالLي وحدات الصندوق أسعار الفائدة قد يLو �مقارنة ن العائد أقل من سعر السوق  مما يؤثر سلبا ع

  بأسعار الفائدة Ff السوق.

  مخاطر التص®يف: -

، وقد يLون Jذا 
ً
ـــــــLوك داخليا ـــــــyيف األوراق املالية، ?الوداµع، عقود املرابحات، والصـــــ ــــــندوق بتصـــــ ــــ ــــــــيقوم مدير الصــ ـــــــyيف غ.- دقيق  لعدم توفر ســــ التصـــــ

ـــــــ&ثمـار م ـــــــنـدوق ممـا قد ئـع أطراف أخرى التتوفر لـد»lم املال املعلومـات الالزمـة ممـا يؤدي إ{� احتمـاليـة االســـــ ة املـاليـة للوفـاء بـال�ÆامـاlÝم التعـاقـديـة مع الصـــــ

� أداء الصندوق و �  انخفاض اس&ثمارات مالLي الوحدات.ينعكس ®شLل سلuä ع

  اD'اطر السياسية:  -

� املســـــــتوى اإلقليuå أو ا قد�ــياســـــــية غ.- املواتية الuv يمكن أن تحدث ع لعاملي يتأثر أداء الصـــــــندوق ®ســـــــ@ب حاالت عدم اليق.ن الناتجة عن األحداث الســـــ

� آداء الصــندوق. و�مكن للمخاطر الســياســية أن تحدث كذلك ن&يجة لتغ.- الســياســات ا>Lrومية أو فرض Aشــر¶عا�ت جديدة والuv يLون لwا تأث.- ســلuä ع

� التدفقات النقدية عÑ- ا>rدود وكذلك التغ.- Ff ا�  ألنظمة وال&شر¶عات الضرائ@ية.   يمكن أن تؤثر ع

  اD'اطر الشرعية: -

 وفقالنطاق الذي ·س&ثمر فيه الصندوق يLون محدو 
ً
ما Aسمح به املعاي.- والضوابط الشرعية مما قد يحد من اAساع اس&ثمارات مدير الصندوق. وFf  دا

أصبحت احدى املؤسسات أو ا>w5ات الuv ·ستمر فlËا الصندوق غ.- متوافقة مع ®عض الضوابط الشرعية فإن الصندوق يتخلص من تلك الشركة حال 

� أداء الصندوق.�  مما ·عuá بيعwا Ff ظروف اس&ثمار�ة قد تLون غ.- مالئمة أو ®سعر منخفض مما ينعكس ®شLل سلuä ع

  مخاطر األس9ثمار ~{ صناديق اخرى: -

� آداء الصندوق. قد ·س&ثمر مدير الصندوق Ff صناديق مماثلة والuv قد تتعرض لنفس اx6اطر أو مخاطر أخرى �  ما يؤثر سلبا ع

  :مخاطر الكوارث الطبيعية -

ـــانات وغ.-çا من الظواçر الطبیعیة الuv قد ت&ســـــ@ب بدمار للمتلLات ال یمكن الســـــیطرة  ـــ.- والفیاضــ � إن الÑ-اك.ن، الزالزل، األعاصــ�علیèا، ما يؤثر ســـــلبا ع

� أداء ?افة ال�  قطاعات االقتصادیة واالس&ثمارéة.آداء الصندوق وع
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 مخاطر العملة: -

ندوق العملة االســاســية Fz الرéال الســعودي ولكن من املمكن ان تLون اســ&ثمارات مدير الصــندوق مع أطراف أخرى تتعامل ®عمالت أخرى غ.- عملة الصــ

  سلuä بتقلبات أسعار صرف العملة. یمة أصول الصندوق ®شLل إیجا½ي أو األساسیة، والuv قد تتأثر ق

  مخاطر ال�pك<¥: -

� آداء الصندوق.وFz مخاطر ترك.Æ االس&ثمارات Ff قطاع مع.ن أو عدة قطاعات صغ.-ة والuv تكمن عند عدم التنو¶ع والuv يLون ل�  wا تأث.- سلuä ع

  امية:ظاD'اطر الن -

� أســــ�-اتيجية االســــ&ثمار ضــــر�بةالو ان.ن، و امية ®ســــ@ب التغ.- Ff القواعد ، والقظر الند يتعرض الصــــندوق إ{� اx6اطق�، حيث أن أي Aغ.- يطرأ قد يؤثر ع

� أداء الصندوق.للصندوق أو تز�د ¹سبة التLاليف ?الرسوم وغ.-Jا �  مما يؤثر ع

  مخاطر االعتماد عGH موظفي مدير الصندوق: -

 ��التا{F فإن الصندوق قد يتأثًر بخسارة املدراء التنفيذي.ن واملوظف.ن أداء الصندوق ·عتمد ®شLل تام ع خÑ-ات ومwارات مدير الصندوق واملوظف.ن، ̈و

� أداء الصندوق.�� املستوى ذاته من ا>Ñx-ة مما ينعكس ®شLل سلuä ع�ة توف.- بديل ع  املرتبط.ن بأعمال الصندوق وصع̈و

 معلومات عامة  -4

 الفئة املس±3دفة  ) أ

 السيولة توف.- مع جاري  دخل تحقيق Ff الرغبة لديه ممن وغ.-Jم حLومية جwات و مؤسسات و أفراد من املس&ثمر�ن رئ�س ®شLل الصندوق  ·سlÕدف

� واr6افظة�  عن طر�ق االس&ثمار Ff أسواق النقد. املال رأس ع

 توزrع األر²اح  )ب

اح أية بتوز¶ع الصندوق  مدير يقوم لن � أ̈ر�اح أس&ثمار إعادة س�تم حيث املش�-ك.ن ع  .الصندوق  Ff املوزعة األ̈ر

 األداء السابق للصندوق  )ج

  العائد الك�F لسنة واحدة وثالث سنوات وخمس سنوات أو منذ التأس�س -1

  

  

  

 السنو�ة لLل من العشر سنوات املاضية او منذ التأAس�سإجما{F العائدات  -2

   الصندوق   السنوي  العائد

  %1.61  م2009 لعام

  %0.72  م2010 لعام

  %0.66  م2011 لعام

  %1.35  م2012 لعام

  %1.60  م2013 لعام

  %1.55  م2014 لعام

  %1.25  م 2015 لعام

  %2.70  م 2016 لعام

 %2.02  م 2017لعام 

 %2.40  م2018لعام 

 %2.92  م  2019لعام 

 uå31 -العائد ال�-اك  -Ñمنذ التأس�س سنوات  5  سنوات  3  سنة  م2019د·سم  

  %25.66  %11.79  %7.52 %2.92  الصندوق 
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� مدار السنوات ا>xمس املاضية أو منذ التأس�س -3� أداء الصندوق باملقارنة مع املؤشر االس�-شادي ع

 

  

  

  

� مدار السنوات الثالث املاضية  -4�اح ع   ال ينطبقتار�خ توز¶ع اال̈ر

 .الصندوق  ملدير االلك�-و¹ي املوقع خالل من املس&ثمر�ن >5ميع متاحة الصندوق  تقار�ر -5

  حقوق مالك الوحدات  )د

� ا>rصول  -�ية باللغة الرئ�سية املعلومات وم�xص املعلومات مذكرة ع   الع̈ر
ً
  .الصندوق  مدير من مجانا

� ا>rصول  -�  .الصندوق  بخصائص املتعلقة املعلومات و�تضمن و½سيطة، موجزة بطر�قة الصندوق  مدير ·عده الذي الرئ�سية املعلومات م�xص ع

� ا>rصول  -��( الوحدات مالLي ل5Vل م�xص ع� ) فقط الطلب مقدم باملالك املرتبطة املعلومات جميع امل�xص Jذا يظwر أن ع
ً
  .الطلب عند مجانا

� – ذلك Ff بما بالوحدات املرتبطة ا>rقوق  جميع ممارسة -�  .الوحدات مالLي إجتماعات Ff التصو�ت حق – ا>rصر ال املثال س@يل ع

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

  ).وجدت إن( اس�-داد رسوم بدون  أساA u�Ûغي.- أي سر�ان قبل) املفتوح العام الصندوق  Ff( الوحدات اس�-داد -

 ) 21( قبل مق�-حة مwمة Aغي.-ات بأي الصندوق  مدير من كتا½ي إشعار تلقي -
ً
  .التغي.- سر�ان من يوما

  ).وجدت إن( اس�-داد رسوم بدون  مwم Aغي.- أي سر�ان قبل) املفتوح العام الصندوق  Ff( الوحدات اس�-داد -

  .التغي.- سر�ان من أيام) 8( قبل العام الصندوق  Ff اإلشعار واجب Aغي.- بأي الصندوق  مدير من كتا½ي إشعار تلقي -

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

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

� ا>rصول  Ff ا>rق املتضرر�ن الوحدات ملالLي -�  .ال&سع.- أو التقو�م أخطاء جميع عن الصندوق  مدير من Aعو�ض ع

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

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

  الوحدات مالLي إ{� التقار�ر تقديم متطلبات جميع بتطبيق الصندوق  مدير يل�Æم أن -
ً
  .االس&ثمار صناديق الئحة من) 71( للمادة وفقا

- Ff م الصناديق، دمج حالÆاالس&ثمار صناديق الئحة من السا®ع الباب متطلبات جميع بتطبيق الصندوق  مدير يل�.  

  .قبله من املع.ن ا>rفظ ألم.ن عزله عند الصندوق  مدير من فوري كتا½ي إشعار تلقي -

 ) 21( عن تقل ال مدة قبل الصندوق  مدير من كتا½ي إشعار تلقي -
ً
 .فيه العام الصندوق  إlmاء املزمع التار�خ من يوما

 

  مسؤوليات مالك الوحدات  )ه

 .الصندوق  وال�Æامات ديون  عن مسئولية أي له واليLون  منه، جزء أو الصندوق  Ff اس&ثمارته خسارة تحمل Ff الوحدات مالLي مسئولية تقتصر

 اClاالت ال�� nستوجب إ�3اء الصندوق  ) و

 A Ffغي.- أي حدوث حالة Ff أو للصندوق، الدائم ال&شغيل لتÑ-ير ?اٍف  غ.- اإلدارة تحت الصندوق  أصول  5Àم أن الصندوق  مدير الحظ إذا -

 Jيئة بإخطار الصندوق  مدير يقوم الصندوق، إلlmاء مناسب س@ب أlmا الصندوق  مدير فlËا يرى  والuv األخرى  الظروف من أي أو النظام أو القانون 

  الوحدات مالLي وÖشعار املالية السوق 
ً
  21 عن تقل ال بمدة وذلك الصندوق  إlmاء Ff برغبته كتابيا

ً
  .فيه الصندوق  إlmاء املزمع التار�خ من يوما

  2015  2016  2017  2018  2019  

  %2.92 %2.40 %2.02  %2.70  %1.25  الصندوق 

  %2.71 %2.52 %1.86 %2.11 %0.89  املؤشر
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- Ff ذهJ الةr<سديد و�تم الصندوق  أصول  تصفية يتم اA  صوم، املتعلقة الديونx<وتوز¶ع با Ffذه من املتبقية األصول  صاJ التصفية �� املشارك.ن ع

 ) ثالثون ( 30 خالل
ً
الyسبة التصفية بداية من يوما ة وحداlÝم تحملwا الuv ̈و  الصندوق  مدير من تأكيد إصدار و�تم. الوحدات إجما{F إ{� مyس̈و

 حصيلة واستالم الصندوق  أصول  ?افة تصفية يتم لم ما للمس&ثمر�ن توز¶عات أي عمل يتم لن فإنه الصندوق، تصفية بدء حالة Ff. بذلك

 .الصندوق  مدير بواسطة التصفية

 

 .الصندوق  بأصول  املتعلقة اx6اطر لتقو�م داخلية آلية حسب دوري ®شLل وذلك الصندوق  مخاطر بتقو�م الصندوق  مدير يقوم )ز

  مقابل اl'دمات والعموالت واالnعاب  -5
 جميع أنواع املدفوعات من أصول الصندوق  ) أ

. تحســـب كyســـبة مئو�ة ســـنو�ة من صـــاFf قيمة أصـــول الصـــندوق وســـوف يتم حســـاب 0.50 رســـوم إدارة اCDفظة: -
ً
% من صـــاFf قيمة األصـــول ســـنو�ا

و�حتفظ مدير الصندوق با>rق Ff أن ·س�-د من الصندوق Ff أي وقت أية رسوم  رسوم اإلدارة ®شLل يومي و�تم دفعwا ?ل ثالثة اشwر كمستحقات.

 للوائح Jيئة السوق املالية. أو عموالت أو أAعاب قانونية ونفقا
ً
  ت أخرى قد تLون مستحقة ملدير الصندوق تتعلق بالتLاليف االدار�ة وفقا

.   25,000 :(يتحملwا الصندوق)  أnعاب مراجع اClسابات اl'ار�{ -
ً
 ر�ال سعودي سنو�ا

.0.02: (يتحملwا الصندوق) اnعاب اClفظ  -
ً
  % من قيمة األصول تحت ا>rفظ سنو�ا

  7,500 :(يتحملwا الصندوق) ومتا2عة اإلفصاحرسوم مراجعة  -
ً
  .ر�ال سعودي سنو�ا

ــــندوق) م�افأة املدير�ن املســــــتقل<ن - ــــندوق عن الصــ حد أق±ــــــ�°  3,000 :(يتحملwا مدير الصــ ر�ال ســــــعودي Ff  5,000ر�ال ســــــعودي عن ?ل اجتماع ̈و

  الشwر وذلك Ff ا>rاالت الuv يLون فlËا أكÊ- من اجتماع Ff الشwر الواحد.

 حسب األسعار املطبقة Ff حيlÄا. :ق�pاضرسوم ا -

املصار�ف الuv تتعلق باس&ثمارات الصندوق يتم 5VAيلwا بالتLلفة إضافة إ{� مصار�ف التعامل وعليه فإن أي تLلفة إضافية  :مصار�ف التعامل -

 من أصوله
ً
   .سوف يتحملwا الصندوق خصما

  

 الرسوم واملصار�ف  )ب

  وقت دفع>ا كيفية حسا�3ا نوع الرسوم واملصار�ف 

 الصندوق  إدارة أAعاب 1
  تحسب

ً
 خالل األصول  قيمة صاFf من يوميا

 العام
أشwر كمستحقات. 3يتم دفعwا ?ل 

   % تحسب lm Ffاية الف�-ة 0.02  أAعاب أم.ن ا>rفظ  2
ً
  يتم دفعwا شwر�ا

  تدفع .سعودي ر�ال 25,000 القانو¹ي اr6اسباAعاب  3
ً
 .سنو�ا

  تدفع ر�ال سعودي . 7,500  اإلفصاحرسوم مراجعة ومتا®عة   4
ً
  لwيئة السوق املالية سنو�ا

  التعامل (الوساطة) مصار�ف  5
يتم 5VAيلwا بالتLلفة و أي تLاليف تتعلق 

  بتداول األسwم يتحملwا الصندوق.
  .حيlÄا Ff تدفع

  تدفع Ff حيlÄا.  حسب السعر السائد Ff السوق   مصار�ف التمو�ل   6

  

 واالس�pداد االش�pاك عGH املفروضة الصفقات مقابل تفاصيل )ج

  ال توجد: أو االس�-داد االش�-اك رسوم -

  ال توجد: املبكر االس�-داد رسوم -
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 .ينطبق ال: امللكية نقل رسوم -

 

  العموالت اl'اصة ال�� ي§pم>ا مدير الصندوق  )د

 ال يوجد

 قيمة واجماt{ سنة ملدة ر�ال 50,000 بمبلغ الوحدات حامل اش�pاك اساس عGH محسوب الصندوق  ومصار�ف لرسوم اف�pا´�� مثال يH{ فيما )ه

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

  حامل الوحدات الصندوق   

   50,000 ر.س.  10,000,000 ر.س.    اجما{F قيمة االصول بداية السنة 

      يخصم :

  0 ر.س. -   رسوم االش�-اك

-    أAعاب ادارة الصندوق  50,000 ر.س.   - 250 ر.س.   

-   أAعاب أم.ن ا>rفظ 2,000 .س.ر    - 10 .س.ر    

-   أAعاب اr6اسب القانو¹ي 25,000 ر.س.   - 125 ر.س.   

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

 Ff حال وجودJا   مصار�ف التعامل 

-    اجما{F الرسوم واملصار�ف lmاية السنة  84,500 .س.ر  - 423 .س.ر    

  49,578 .س.ر 9,915,500 .س.ر   صاFf قيمة األصول lmاية السنة 

 

6- p>م وال9سع� التقو
 ال�� يملك>ا الصندوق  تقو�م األصول  ) أ

 معلقة، املالية األوراق تلك ?انت حال وFf. السوق  ذلك Ff تمت صفقة آخر ®سعر تقو�مwا يتم: املالية السوق  Ff املتداولة أو املدرجة املالية األوراق -

  تقو�مwا فس�تم
ً
� قاطع دليل Jناك ?ان إذا إال التعليق، قبل سعر آلخر وفقا�  .املعلق السعر عن انخفضت قد املالية األوراق Jذه قيمة أن ع

� بناء تقيم: الوداµع -�اح/الفوائد ا{� باإلضافة االسمية القيمة ع   .امل�-اكمة األ̈ر

اح أو الفوائد ا{� باإلضافة الدف�-ية القيمة Aستخدم: املدرجة غ.- والصLوك السندات -  .امل�-اكمة األ̈ر

� بناءً  الصندوق  مدير يحددJا الuv العادلة القيمة: آخر اس&ثمار أي -� قبل من مlÄا التحقق و½عد ا>rفظ أم.ن علlËا يوافق الuv والقواعد الطرق  ع

 .للصندوق  القانو¹ي اr6اسب

 

 عدد نقاط التقو�م  )ب

 .عمل يوم ?ل Ff تقو�مه يتم السعودي بالر�ال املرابحة صندوق 

 ال9سع<p أو  التقو�م ~{ اl'طأ حالة ~{ س9تخذ ال�� االجراءات )ج

- Ff ل الصندوق  أصول  من أصل تقو�م حالLل الوحدة سعر حساب أو خاطئ ®شLطأ يوثق الصندوق  مدير فإن, خاطئ ®شx<ل اLو�بلغ مباشر ®ش 

  الwيئة
ً
  ذلك عن اإلفصاح و�تم الوحدة، سعر من أكÊ- أو٪ 0.5 ¹س@ته ما ·شLل الذي ال&سع.- أو التقو�م Ff ا>xطأ عن فورا

ً
 مدير موقع Ff فورا

   .الصندوق  تقار�ر وFf للسوق  اإللك�-و¹ي واملوقع اإللك�-و¹ي الصندوق 
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 ال&سع.- أو التقو�م أخطاء جميع عن) السابق.ن الوحدات مالLي ذلك Ff بما( املتضرر�ن الوحدات مالLي جميع بتعو�ض الصندوق  مدير سيقوم- -

 .تأخ.- دون 

  

 الوحدة سعر  اح9ساب طر�قة تفاصيل )د

 وأية اإلدار�ة األAعاب حسم ®عد املستحق الدخل ذلك Ff بما الدخل ?ل متضمنة الصندوق  أصول  قيمة صاFf بتقسيم الوحدة قيمة صاFf اح&ساب يتم

� أخرى  مصروفات� .التقو�م وقت Ff القائمة الوحدات عدد إجما{F ع

 الوحدة سعر  �شر  ووقت م�ان )ه

  ¹شرJا يتم السعودي بالر�ال املرابحة صندوق  أسعار
ً
� يوميا� .وفالكم تداول  موقFã ع

 التعامل  -7
 تفاصيل الطرح األوt{  ) أ

  ف�-ة الطرح األو{Fوقد تم االنlÕاء من  .م02/06/2007 االش�-ا?ات قبول  بدء تار�خ

 :F}سعودي ر�ال 1السعر األو  

 التار�خ اCDدد واملواعيد ال�3ائية لتقديم طلبات االش�pاك واالس�pداد )ب

  عشر الثانية الساعه Jو واألس�-داد: اإلش�-اك طلبات إلستالم موعد آخر -
ً
  .عمل يوم ?ل من ظwرا

lmاية يوم العمل الذي ·سبق يوم التعامل مباشرة. Ff حالة استالم طلب االش�-اك أو يمكن االش�-اك واإلس�-داد Ff ?ل يوم عمل Ff موعد أقصاه  -

� أساس سعر التقو�م Ff يوم التعامل التا�{F. وFf إيداع مبلغ االش�-اك ®عد التار�خ اr6دد تتم اجراءاته (ما لم يقرر مدير الصندوق غ.- ذلك)ع

.حالة عدم إستالم مبلغ اإلش�-اك بlÄاية يوم التعا
ً
 مل التا{F ·عد طلب اإلش�-اك الغيا

 

  إجراءات االش�pاك واالس�pداد  )ج

   :االش�pاك إجراءات

�� فروع من ألي وAسليمه وتوقيعه االش�-اك طلب نموذج Aعبئة خالل من بذلك يقوموا أن الصندوق  Ff وحدات شراء Ff يرغبون  الذين املس&ثمر�ن ع

� واملوافقة االش�-اك طلب Aعبئة أو. االس&ثمار مبلغ Aسديد مع فالكم،� االلك�-ونية، ل�xدمات فالكم نظام طر�ق عن الصندوق  وأحLام شروط ع

  .لذلك اx6صص ا>rساب Ff االش�-اك مبلغ وايداع

 Ff واالت حالةr<االس&ثمار فإن املصرفية ا Ff  والة أو املقاصة بتصفية إشعار استالم عند فقط تنفيذه يتم سوف الصندوقr<ا ، Ffالدفع حالة و 

  اr6فظة مدير بواسطة الصندوق  عملة إ{� تحو�لwا يتم الدفع عملة فإن) السعودي الر�ال( الصندوق  عملة غ.- ®عملة للوحدات
ً
 صرف ألسعار وفقا

  يLون  الشراء فإن ثمَّ  ومن حينه Ff السائدة العمالت
ً
� بناء نافذا�  .التحو�ل ®عد السعر ع

   :االس�pداد إجراءات

 االس�-داد طلب Aعبئة أو عمل، يوم ?ل Ff مLاتبه خالل من الصندوق  ملدير وAسليمه وتوقيعه االس�-داد طلب نموذج بتعبئة الوحدات حامل يقوم

 و�جوز  االس�-داد، طلبات الستالم التا{F التعامل يوم Ff االس�-داد طلبات معا>5ة تتم االلك�-ونية، ل�xدمات فالكم نظام طر�ق عن وAسليمه

  أو ltم ا>xاصة الصندوق  Ff املشاركة وحدات ?ل اس�-داد للمس&ثمر�ن
ً
  .مlÄا جزءا

  اClد األد�ى لالش�pاك واالس�pداد:

  (خمسة آالف ر�ال سعودي) 5,000ا>rد األد¹ى للمشاركة Ff الصندوق Jو  -

  (الفا ر�ال سعودي) 2,000وا>rد األد¹ى لالش�-اك اإلضاFf واالس�-داد Jو  -

  (ألفا ر�ال سعودي) 2,000ا>rد األد¹ى للرصيد Jو  -

� مص�rة املس&ثمر�ن Ff الصندوق. -� لتقديره القائم ع
ً
 وملدير الصندوق ا>rق A Ffعديل ا>rدود الدنيا وفقا
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 vwل مال�ي الوحدات  )د

ية اململكة Ff و�حفظه الوحدات ملالLي 5Ùل باعداد الصندوق  مدير يقوم   ال5Vل Jذ و¶عد السعودية، الع̈ر
ً
  دليال

ً
� قاطعا� املث@تة الوحدات ملكية ع

 عند أو مباشرة الصندوق  مدير مراسلة طر�ق عن الطلب عند مجانا للوحدات مالك ?ل إ{� الوحدات مالLي ل5Vل م�xصا الصندوق  مدير و�&يح. فيه

 .الصندوق  مدير مLاتب أحد طر�ق

� الصندوق  لوحدات العام األو{F الطرح ف�-ة خالل استالمwا تم الuv االش�-ا?ات بحصيلة االحتفاظ تم )ه� اس&ثمارات Ff أو ·عادله ما أو نقدي شLل ع

 ومتوافقة اململكة خارج للمؤسسة مماثلة رقابية لwيئة أو النقد مؤسسة لتنظيم خاضع طرف مع واملÑ-مة النقد سوق  صفقات مثل ا>xطورة منخفضة

 .األو{F الطرح ف�-ة انlÕاء ح.ن إ{� اإلسالمية الشر¶عة مع

 

   الصندوق ومدى تأث<p عدم الوصول اi Gtذا اClداClد األد�ى لطرح  ) و

 . للصندوق  األو{F الطرح ف�-ة Ff املتطلب Jذا باس&يفاء الصندوق  مدير قام وقد .سعودي ر�ال مليون  J 50و الصندوق  عمل لبدء الالزم األد¹ى ا>rد

 مالي<ن ر�ال سعودي أو ما �عادل>ا كحد أد�ى لصا~{ قيمة أصول الصندوق  10اإلجراءات الت�Cيحية الالزمة لضمان اس9يفاء متطلب  )ح

 عمل لبدء الالزم املتطلب يخص فيما املالية السوق  Jيئة عن الصادرة والتعاميم االس&ثمار صناديق الئحة Ff الواردة األحLام الصندوق  مدير ي&بع

 ).ينطبق حيثما( الصندوق 

 اClاالت ال�� يؤجل مع>ا التعامل ~{ الوحدات أو �علق واإلجراءات املتبعة ~{ تلك اClالة  ) ط

  :التالية ا>rاالت Ff الصندوق  وحدات Ff التعامل Aعليق أو تأجيل Ff ا>rق الصندوق  ملدير -

  .ذلك الwيئة طلبت إذا -1

  .الوحدات مالLي مصا>Ó يحقق التعليق أن الصندوق  مدير رآي إذا -2

ق إذا -3
ّ
 إما و عام ®شLل إما,  العام الصندوق  يملكwا الuv األخرى  األصول  أو املالية األوراق Ff التعامل فlËا يتم الuv الرئ�سية السوق  Ff التعامل عل

  . العام الصندوق  أصول  قيمة لصاFf جوJر�ة أlmا معقول  ®شLل الصندوق  مدير يرى  الuv الصندوق  أصول  إ{� بالyسبة

  :ا>rاالت تلك Ff املتبعة اإلجراءات -

Ff عليق حالةA االش�-اك أو االس�-داد طلبات فإن الصندوق، تقو�م uvا يتم الwتقديم Ff ا يتم سوف ®عده، أو التعليق تار�خJتنفيذ Ff التعامل تار�خ F}التا 

 واشعارJم التعليق، أسباب توضيح مع Aعليق بأي الوحدات ومالLي الwيئة باشعار فورا الصندوق  مدير سيقوم كما. التقو�م Aعليق إlmاء يتم عندما

  .السوق  موقع و الصندوق  ملدير االلك�-و¹ي املوقع Ff ذلك عن واالفصاح. التعليق انlÕاء فور  التعليق عن االشعار Ff املستخدمة نفسwا بالطر�قة

 اإلجراءات ال�� يجري بمقتاضاiا اختيار طلبات االس�pداد ال�� ستؤجل  ) ي

 تم قد الصندوق  تقو�م أن حالة A .Ffعامل يوم أي Ff الصندوق  أصول  قيمة صاFf من% 10 من ألكÊ- االس�-داد طلبات ب&نفيذ ملزمة ل�ست فالكم

 Aعليق إlmاء يتم عندما التا{F التعامل تار�خ Ff تنفيذه يتم ®عده أو التعليق تار�خ Ff تقديمه يتم الذي الصندوق  وحدات اس�-داد طلب فإن Aعليقه،

� بناء تؤجل الuv االس�-داد طلبات اختيار يتم. التقو�م�  املستلمة االس�-داد طلبات ب&نفيذ الصندوق  مدير يقوم حيث االس�-داد و5Àم األسبقية ع
ً
 أوال

uvوذلك سعودي ر�ال مالي.ن 10 عن تقل وال Ff من% 10 حدود Ffا فيتم املتبقية االس�-داد طلبات أما. الصندوق  أصول  قيمة صاwتأجيل � التعامل يوم ا{

F}التا.  

 خصائص الوحدات  -8
 حصة وحدة ?ل وتمثل النوع نفس من Fz الوحدات وجميع السعودي بالر�ال للمرابحة فالكم صندوق  وحدات من محدود غ.- عدد إصدار الصندوق  ملدير يجوز 

 .التصو�ت بحق تتمتع وال األخرى  الوحدات لLل مساو�ة الصندوق  اصول  Ff م&ساو�ة قياسية

 اCDاسبة وتقديم التقار�ر -9
 املعلومات ذات الصله بالتقار�ر املالية  ) أ

  35 خالل سنة نصف ?ل األولية املالية التقار�ر بإعداد فالكم تقوم
ً
 تحتوي  و للصندوق  ا>xار×F املراجع بواسطة فحصwا تم الuv الف�-ة lmاية من يوما

� التقار�ر Jذه� سنوي  تقر�ر وكذلك. الف�-ة خالل الصندوق  أ¹شطة ®شأن أخرى  معلومات وأي الصندوق  مدير عن ومعلومات األولية املالية القوائم ع
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  إعدادJا يتم الuv املالية البيانات ·شمل مدقق
ً
ية اململكة Ff املطبقة واألنظمة املالية للقوان.ن وفقا   70 خالل السعودية الع̈ر

ً
 املالية السنة lmاية ®عد يوما

  للصندوق 
ً
 يتم كما.املالية السنة lmاية Ff كما ا>rفظ وأم.ن الصندوق  مدير عن معلومات إ{� باالضافة وأدائه للصندوق  املا{F املركز تفاصيل متضمنا

  .للصندوق  >xار×Fا املراجع بواسطة واعتمادJا السنو�ة املالية البيانات تدقيق

  

 أماكن ووسائل اتاحة التقار�ر املالية  )ب

 السوق  وموقع الصندوق  ملدير االلك�-و¹ي املوقع Ff ¹شرJا يتم سوف كما الصندوق، مدير مLاتب خالل من الطلب عند التقار�ر Jذه Aسليم يتم

 املوقع Ff ¹شرJا يتم سوف الوحدات لتقو�م Aعليق أي عن اإلعالن أو الوحدات أسعار ذلك Ff بما ¹شرJا يتطلب أخرى  مالية معلومات أي. االلك�-و¹ي

  .رسوم أي دون  الصندوق  مدير مLاتب خالل من للمس&ثمر�ن متاحة وتLون  االلك�-و¹ي السوق  موقع أو الصندوق  ملدير االلك�-و¹ي

  أو الضرورة وعند. الوحدات حام�5Ù Fل Ff امل5Vلة عناو�lÄم حسب للمس&ثمر�ن بإرسالwا الصندوق  مدير يقوم للمس&ثمر�ن إخطارات أي
ً
 وفقا

 .اليومية الrÚف Ff ¹شرJا يتم سوف األنظمة ملقتضيات

 سنة و?ل للصندوق  االو{� املالية للسنة املالية القوائم بتوفر الصندوق  مدير يقر كما مFf 31/12/2007 للصندوق  األو{� املالية السنة lmاية تLون  )ج

 .ذلك ®عد ميالدية

 

  للصندوق  املراجعة السنو�ة املالية القوائم تقديم يتم )د
ً
 .الطلب عند مجانا

 مجلس إدارة الصندوق  -10
 أعضاء مجلس إدارة الصندوق  ) أ

 :ي�F كما الصندوق  إدارة مجلس و�تLون 

 )الصندوق  إدارة مجلس رئ�س( ا>xصاونة قاسم بن معاذ/  األستاذ) 1

 ) مستقلغ.-  عضو( تايه أبو أحمد سليمان /األستاذ) 2

  )مستقلغ.- (عضو  صا>Ó بن ناصر العم.- /األستاذ) 3

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

  محمد بن مسفر املالLي (عضو مستقل). ألستاذ/)  5

 

 

 مؤiالت أعضاء مجلس إدارة الصندوق  )ب

 ):الصندوق  إدارة مجلس رئ^س( اl'صاونة قاسم بن معاذ/  األستاذ) 1

 ا>xصاونة Jو املدير العام لشركة فالكم ل�xدمات املالية. لديه خÑ-ة أكÊ- من عشر سنوات Ff مجال االس&شارات املالية واإلس&ثماراألستاذ/ معاذ 

 إ{� قطاع التجزئة. قبل أن تو{� مwام املدير العا
ً
م عمل عمل خاللwا Ff عدد من القطاعات من أبرزJا: البنوك والصناعة والعقار والrÚة إضافة

مجموعة االس&ثمار املصرFf ®شركة فالكم ل�xدمات املالية، كما عمل كمس&شار لإلدارة العليا وألعضاء مجلس اإلدارة Ff العديد من  كرئ�س

ية السعودية. انضم األستاذ/ معاذ لفر�ق العمل Ff شركة فالكم سنة  ®عد أن ?ان ·عمل كمس&شار لدى ديلو�ت  2008الشر?ات Ff اململكة الع̈ر

أتيحت له فرصة التعامل مع عدد من الشر?ات القيادية من خالل تقديم ا>xدمات االس&شار�ة Ff إدارة اx6اطر وحوكمة الشر?ات كندا، حيث 

� درجة البLالور�وس Ff ?ل من العلوم املالية واملصرفية وكذلك Ff نظم املعلومات من جامع�ة سانت وخدمات االس&شارات املالية. كما أنه حاصل ع

  ، باإلضافة إ{� درجة املاج�ست.- Ff إدارة األعمال من جامعة دلwاوu�Û بكندا.ماري بكندا

  

 ):مستقلغ<p  عضو ( تايه أبو  أحمد سليمان /األستاذ )2

� بLالور�وس Ff اr6اسبة من ا>5امعة االردنية Ff عام �� شwادة 1998األستاذ سليمان أبو تايه حاصل ع�. 2004األمر�كية Ff عام  CPA، وحاصل ع

 Ff مجال اr6اسبة واملراجعة. ·عمل مدير املالية وا>xز�نة لدى املؤسسة االسالمية لتأم.ن االس&ثمارات وائتمان  15لديه خÑ-ه أكÊ- من 
ً
عاما
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.ن ملشروع التحول ا{� معاي.- ، مس&شار لدى الwيئة السعودية للمحاسب.ن القانوني2012الصادرات، و عضو مجموعة البنك االسالمي للتنمية منذ 

، وعضو >5نة مراجعة 2012 – 2006كما عمل كمدير للمجموعة املالية لشركة فالكم ل�xدمات املالية للف�-ة  2012منذ  IFRSاr6اسبة الدولية 

 .2015 – 2012للف�-ة لدى شركة فيبLو 

 ):مستقلغ<p (عضو  صاl بن ناصر العم<p  /األستاذ) 3

� شwادة املاجست.-  Ff ادارة التغي.- من جامعة سوانزي بر�طانيا عام   العم.-صا>Ó  األستاذ� م باالضافة إ{� شwادة البLالور�وس 2010Ffحاصل ع

) من االتحاد HIAم. كما أن لديه شwادة الزمالة األمر�كية بالتأم.ن الطuä (1981إدارة األعمال من جامعة جنوب فلور�دا الواليات املتحدة عام 

) من االتحاد األمر�Lي للتأم.ن الصFô و شwادة Ff التأم.ن MHPر�Lي للتأم.ن الصFô باالضافة إ{� شwادة التخصص Ff الرعاية الrÚية املدارة (األم

شركة  كما أنه حاليا عضو مجلس إدارة ،عاما 38صا>Ó خÑ-ات واسعة تز�د عن   /لندن. يمتلك األستاذ ،العام من املعwد امللLي الÑ-يطا¹ي للتأم.ن

  .النايفات للتمو�ل

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

� شwادة  املاجست.-  Ff إدارة األعمال التنفيذية  من جامعة امللك فwد للب�-ول واملعادن  عام  حاصل�وشwادة الدكتوراه Ff اللغو�ات من  2011 -ع

 عضو مجلس إدا 32خÑ- تز�د عن  لدية .2003 –جامعة والية أوكالJوما س&يلووتر ، الواليات املتحدة األمر�كية عام 
ً
 كما انه حاليا

ً
رة  والرئ�س عاما

 التنفيذي لشركة مwارة للموارد ال@شر�ة.

 ستاذ/ محمد بن مسفر املال�ي (عضو مستقل))  األ  5                           

� حاصل�� شwادة مسؤول االمتثال املعتمد 2013 –اجست.- Ff إدارة األعمال من جامعة الفيصل عام امل  شwادة ع� األ?اديمية األمر�كية من، حاصل ع

  27 عن تز�د خÑ-ه لديه .2008 – عاملإلدارة املالية 
ً
� األعمال والرقابة التنظيميةو   والبنوك املالية االسواق Ff املا{F القطاع Ff عاما�كما أنه  ،اإلشراف ع

 نائب مدير  التمو�ل Ff الwيئة العامة للمyشآت الصغ.-ة واملتوسطة عضو  مجلس ادارة بنك التصدير واالست.-ا
ً
عضو مجلس اإلدارة Ff  ،د السعوديحاليا

رئ�س >5نة  ،صندوق اإلس&ثمارات العامةل التا®عةعضو مجلس اإلدارة / ال�5ان التنفيذية والتدقيق Ff شركة صندوق الصناديق  ،فيyتك السعودية

x<القطاع ا  Æ.مبادرة تحف Ff  مبادرة اإلقراض غ.- املباشر Ff صااالئتمان،  Æ.مبادرة تحف Ff الشركة السعودية لألس&ثمار ا>5ريء Ff عضو مجلس اإلدارة

 التا®ععضو مجلس اإلدارة Ff برنامج كفالة  ،مبادرة تحف.Æ القطاع ا>xاص Ffعضو مجلس اإلدارة و>5نة االئتمان بÑ-نامج دعم االستدامة  ،القطاع ا>xاص

  عضو >5نة املراجعة Ff شركة بحر العرب ألنظمة املعلومات. ،اال¹سون للتجارة عضو مجلس اإلدارة  Ff شركة ،Ñ-نامج ضمان االئتمانل

 

  

 أدوار ومسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق  )ج

� س@يل املثال ال ا>rصر، اآلAي :�  Aشمل مسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق، ع

� املوافقة .1�  الصندوق  يLون  الuv ا>5وJر�ة والتقار�ر والقرارات العقود جميع ع
َ
 . فlËا طرفا

 اعتماد سياسة مكتو¨ة فيما يتعلق بحقوق التصو�ت املتعلقة بأصول الصندوق. .2

، ذلك ?ان ومv° ، اإلشراف .3
ً
� املصادقة مناسبا�  الصندوق  مدير عنه يفÓÚ مصا>Ó تضارب أي ع

ً
 .االس&ثمار صناديق لالئحة وفقا

  مرت.ن االجتماع .4
ً
� سنو�ا� األموال غسل عن التبليغ ومسؤول الصندوق  مدير لدى) واالل�Æام املطابقة >5نة( واالل�Æام املطابقة مسؤول مع األقل ع

 .املتبعة واألنظمة اللوائح بجميع الصندوق  مدير ال�Æام من للتأكد لديه، اإلرJاب وتمو�ل

 .Aعي�نه حالة Ff املصّفي يرفعwا توصية أي إقرار .5

 .  االس&ثمار صناديق بالئحة ومذكرة املعلومات وأي مس&ند آخر  الصندوق  وأحLام شروط وÖل�Æام إكتمال من التأكد .6

  الوحدات مالLي مص�rة يحقق بما بمسئولياته الصندوق  مدير قيام من التأكد .7
ً
 .االس&ثمار صناديق الئحة وأحLام الصندوق، وأحLام لشروط وفقا

 . فيه الوحدات ومالLي االس&ثمار صندوق  وملص�rة بأمانة العمل .8

 تدو�ن محاضر االجتماعات الuv تب.ن جميع وقاµع االجتماعات والقرارات الuv اتخذJا ا56لس  .9
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 م�افآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق تفاصيل  )د

حٍد  اجتماع ?ل عن سعودي ر�ال Fz 3,000 املستقل.ن املدير�ن مLافأة  Ff واحد اجتماع من أكÊ- إ¹عقاد حالة Ff الشwر Ff سعودي ر�ال 5,000 أق±�° ̈و

 .الشwر

 تضارب املصاl  )ه

� يتع.ن�� التصو�ت حال Ff مصا>A Óعارض أي وجود عن الصندوق  إدارة 56لس االفصاح عضو أي ع� يLون  قد الصندوق  إدارة مجلس يتخذه قرار أي ع

 .فيه مباشرة غ.- أو مباشرة خاصة مص�rة االدارة مجلس لعضو

 

 جميع مجالس إدارة الصناديق ال�� �شارك ف�3ا عضو مجلس الصندوق ذي العالقة  ) و

  :التاليةالعامة   الصناديق إدارات مجالس Ff املناصب نفس الصندوق  إدارة مجلس أعضاء ·شغل

 .السعودية لألسwم فالكم صندوق  -

 .األولية للطروحات فالكم صندوق  -

 .السعودية لألسwم املتداول  فالكم صندوق  -

 .الب�-وكيماو�ات لقطاع املتداول  فالكم صندوق  -

  :التالية الصناديق ا>xاصة إدارات مجالس Ff املناصب نفس الصندوق  إدارة مجلس أعضاء ·شغل          

 صندوق فالكم للتمو�ل باملرابحة. -

 صندوق فالكم عرعر Jيلز. -

 

 vlنة الرقابة الشرعية  -11
 أعضاء vlنة الرقابة الشرعية ومؤiال34م ) أ

  املس&شار الشرFG للصندوق Jم أعضاء الwيئة الشرعية لشركة فالكم ل�xدمات املالية والuv تتLون من السادة العلماء:

� }tاملنيع سليمان بن هللا عبد/الشيخ معا:  

ية السعودية منذ إ¹شاløا، ومس&شار بالديوان امللLي، وعضو مجلس الشورى وقاٍض سابق  الشيخ /عبدهللا املنيع Jو عضو Jيئة كبار العلماء باململكة الع̈ر

�س وعضو عدة بمحكمة التمي.Æ بمكة املكرمة. الشيخ املنيع Jو نائب رئ�س ا56لس الشرFG لwيئة اr6اسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، ورئ

  >5ان شرعية Ff البنوك السعودية وا>xليجية، له العديد من املؤلفات Ff الص.-فة اإلسالمية.

  : القري  عH{ بن محمد/ور الدكت �

ــــــالمي Ff جامعة  ــــــاد اإلســـــ ـــ ـــــتاذ االقتصــ ــــ ــــــاد من جامعة ?اليفورنيا. وJو أســ ــــــــت.- والدكتوراة Ff االقتصـــــ � درجuv املاجســـ�ــــــل ع امللك الدكتور محمد القري حاصـــــ

الشــرعية للمصــرفيات اإلســالمية Ff كث.-  عبدالعز�ز بجدة، وخب.- مجمع الفقه التا®ع لرابطة العالم اإلســالمي. الدكتور القري عضــو Ff العديد من الwيئات

  من البنوك حول العالم.

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

 محمد اإلمام جامعة Ff متعاون  محاضـــر اإلســـالمية، املالية واملعامالت الشـــرعية، الرقابة مجال Ff ســـنوات عشـــر من أكÊ- خÑ-ة إســـالمي، اقتصـــاد ماجســـت.-

ية باململكة الشــــرعية الwيئات من عدد Ff عضــــو اإلســــالمية، ســــعود بن  املالية األســــواق لدراســــات ســــابك لكرÛــــ�u بحوث تحكيم Ff شــــارك الســــعودية، الع̈ر

ــاد ومجلة ــــ ــــــالمي االقتصـــ ـــــــار?ات له .بجدة عبدالعز�ز امللك بجامعة اإلســـ حوث مشــ ــناديق كتاب: ومlÄا ̈و ـــــ ـــــــ&ثمار�ة الصــ ــــــــوابط( االســ ــــــــرعية الضـ  واألحLام الشـ

 ).النظامية

 أدوار ومسؤوليات vlنة الرقابة الشرعية  )ب

  .الشرعية للمعاي.- مطابقlÕا من للتأكد الصندوق  ووثائق االس&ثمار�ة الصندوق  وسياسات أJداف ومراجعة راسةد . 1
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  .الصندوق  مدير قبل من طلlúا حال Ff الشرعية باملطابقة تتعلق الuv املواضيع بخصوص الصندوق  ملدير املشورة تقديم . 2

 uvال الثانوي  الســــوق  أو األو{F الســــوق  Ff أخرى  اســــ&ثمارات أي أو والشــــر?ات املالية األوراق النتقاء الالزمة الشــــرعية املعاي.- تحديد Ff املشــــورة إعطاء . 3

  .الصندوق  فlËا ·س&ثمر أن املتوقع من

  .الشرعية املعاي.- مع الصندوق  اس&ثمارات مطابقة ملدى الدور�ة املراقبة . 4

  .للصندوق  السنوي  املراجع التقر�ر مع لتضميlÄا الشرعية املعاي.- مع الصندوق  أعمال مطابقة مدى حول  الشرFG الرأي إبداء . 5

 يع األوقات.يل�Æم مدير الصندوق باملعاي.- والتوصيات الuv تصدر من >5نة الرقابة الشرعية و�ضمن مراعاة تطبيقwا Ff ?افة اس&ثمارات الصندوق Ff جم

 

  م�افآت أعضاء vlنة الرقابة الشرعية  )ج

  يتحملwا مدير الصندوق عن الصندوق.مLافآت أعضاء >5نة الرقابة الشرعية 

افق مع  )د املعاي<p املعاي<p املطبقة لتحديد شرعية األصول املعدة لالس9ثمار واملراجعة الدور�ة لتلك األصول واإلجراءات املتبعة ~{ حال عدم التو

  الشرعية

  :الشر?ات أسwم النتقاء لفالكم الشرعية الwيئة من املعتمدة الشرعية وابطالض ي�F فيما

  :الشركة أغراض �

    :التالية األ¹شطة من أكÊ- أو واحد Ff الضالعة الشر?ات أسwم Ff التعامل يجوز  ال

  .اr6رمة التقليدية املصارف أ¹شطة ذلك Ff بما الشرعية غ.- املالية األدوات أو الفائدة ®سعر التعامل -

  املذ?اة غ.- وال�rوم و>rومwا وا>xناز�ر واx6درات وا>xمور  حكمه Ff وما ?الدخان اr6رمة السلع وAسو�ق وتوز¶ع إنتاج -
ً
 القمار وصناعة شرعا

 .اr6رم الyشاط ذات واملطاعم والفنادق واملنتجعات

 .لإلباحية تدعو الuv واملطبوعات الوسائل و¹شر إنتاج -

    .التقليدية املمتازة واألسwم املناقلة وعقود وا>xيارات املستقبليات أدوات تتضمن الuv املشتقات -

  .للعمالت املستقبليات عقود Ff التعامل �

   :التالية بالقطاعات عالقة ذات دخلwا مصادر تLون  شر?ات من املصدرة املالية األوراق �

  .الفائدة بأسعار العالقة ذات األ¹شطة أو التأم.ن وشر?ات التقليدية البنوك -

     .الكحول  منتجات وتوز¶ع إنتاج -

   .األس�rة وتوز¶ع إنتاج -

  .املقامرة -

         .شرعية غ.- عالقة ذات أ¹شطة أي أو ا>Æûxير >rوم وتوز¶ع إنتاج -

  .شرعية غ.- خدمات تقدم الuv واملنتجعات الفنادق -

 .  ذلك وأمثال واx6درات ا>xمور  وتوز¶ع إنتاج -

  

وFf حال عدم توافق أحد أصـــول الصـــندوق مع املعاي.- الشـــرعية , فإن مدير الصـــندوق ســـيقوم ب&ســـ�يل Jذا األصـــل مع مراعاة تقوم ال�5نة باملراجعة الدور�ة 

 عدم اإلضرار بمالLي الوحدات جراء Aس�يل األصل.

  

  مدير الصندوق  -12
  مدير الصندوق  ) أ

  املالية ل�xدمات فالكم شركة
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  رقم ال�pخيص الصادر عن iيئة السوق املالية  )ب

بخدمات التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعwد بالتغطية، و إدارة  للقيام 06020-37مرخصة من قبل Jيئة السوق املالية بموجب ترخيص رقم الشركة 

  .الصناديق االس&ثمار�ة واr6افظ ا>xاصة، وال�-ت�ب، وتقديم املشورة وا>rفظ Ff األوراق املالية

  دوق العنوان امل«vل وعنوان العمل ملدير الصن )ج

  املالية ل�xدمات فالكم شركة

 العام العليا طر�ق 

 

 

 11421 الر�اض 884. ب. ص

 J 8004298888اتف

 + 966) 11( 4617268 فاكس

  تار�خ ال�pخيص الصادر عن iيئة السوق املالية  )د

 م27/05/2006 املوافق Jـ29/04/1427 ال�-خيص تار�خ

 
  رأس املال املدفوع ملدير الصندوق  )ه

  سعودي  ر�ال 250,000,000

 

  م*'ص املعلومات املالية ملدير الصندوق  ) و
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  أعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق  )ز

- ) lسن بن محمد الصاCDوعضو مستقل مجلس اإلدارةرئ^س عبدا ( 

 Ff األعمال ا>rرة واالس&ثمار واالس&شارات واإلدارة وذلك من خالل عمله لدى بنك سامبا وسيuv تز�د عن  يتمتع األستاذ/ عبداr6سن الصا>Ó، بخÑ-ة 
ً
أر½عون عاما

� بLالور�وس اآلداب Ff إدارة األعمال واالقتصاد من جامعة و�ت.- بوالية ?الفورنيا عام �م. كما أن األستاذ/ عبداr6سن الصا>Ó، ·شغل عدة 1967بنك. حصل ع

 يد من الشر?ات كما Jو ُموÓØ أدناه: مناصب Ff العد

 شركة مالذ للتأم.ن.و عضو Ff >5نة ال�-شيحات واملLافآت لو رئ�س >5نة املراجعة عضو مجلس اإلدارة  -

 رئ�س مجلس اإلدارة واملالك لشركة مصادر القابضة. -

 عبداCDسن بن عبدالرحمن السو�لم (نائب رئ^س مجلس اإلدارة)  -

 Ff القطاع املا{F واملص
ً
� يتمتع األستاذ/ عبداr6سن السو�لم، بخÑ-ة تز�د عن عشر�ن عاما�رFf، ومس&شار ما{F واداري مرخص من قبل وزارة التجارة حاصل ع

م كما أن األستاذ/ عبداr6سن السو�لم، ·شغل اآلن منصب الرئ�س التنفيذي والعضو املنتدب 1992البLالور�وس Ff العلوم اإلدار�ة من جامعة امللك سعود عام 

 رات الشر?ات كما Jو موÓØ أدناه:لشركة النايفات للتمو�ل، وJو عضو Ff العديد من مجالس ادا

  شركة فالكم القابضة -

 شركة النايفات للتمو�ل -

  شركة اx6ازن وا>xدمات املساندة -

- Gulf Integrated Industries Co. 

 قاسم اl'صاونة (العضو املنتدب والرئ^س التنفيذي):األستاذ / معاذ بن  -

إلســ&ثمار عمل خاللwا Ff األســتاذ/ معاذ ا>xصــاونة Jو املدير العام لشــركة فالكم ل�xدمات املالية. لديه خÑ-ة أكÊ- من عشــر ســنوات Ff مجال االســ&شــارات املالية وا

ـــــــrة  ــناعة والعقار والÚـــــ ـــــ ـــــــ&ثمار عدد من القطاعات من أبرزJا: البنوك والصـــــ  إ{� قطاع التجزئة. قبل أن تو{� مwام املدير العام عمل كرئ�س مجموعة االســـــ
ً
ــــــــافة إضــــ

ـــاء مجلس اإلدارة Ff العديد من الشـــــر?ات Ff اململكة العر  ـــ&شـــــار لإلدارة العليا وألعضــ ¨ية الســـــعودية. انضـــــم املصـــــرFf ®شـــــركة فالكم ل�xدمات املالية، كما عمل كمســ

ــــنة األســــــتاذ/ معاذ لفر�ق العمل Ff شــــــ ®عد أن ?ان ·عمل كمســــــ&شــــــار لدى ديلو�ت كندا، حيث أتيحت له فرصــــــة التعامل مع عدد من الشــــــر?ات  2008ركة فالكم ســ

� درجة ال�بLالور�وس Ff ?ل من القيادية من خالل تقديم ا>xدمات االســ&شــار�ة Ff إدارة اx6اطر وحوكمة الشــر?ات وخدمات االســ&شــارات املالية. كما أنه حاصــل ع

  وu�Û بكندا.ملالية واملصرفية وكذلك Ff نظم املعلومات من جامعة سانت ماري بكندا، باإلضافة إ{� درجة املاج�ست.- Ff إدارة األعمال من جامعة دلwاالعلوم ا

 

  ف>د إبراiيم املفرج (عضو مجلس اإلدارة) -

� البLالور �م. باإلضافة إ{�  �1986وس Ff العلوم اإلدار�ة من جامعة امللك عبدالعز�ز عام يتمتع األستاذ/ فwد املفرج، بخÑ-ة طو�لة Ff مجال الرقابة النقدية. حاصل ع

قد الدو{F وغ.-Jا كما أن العديد من الدورات Ff مجال إدارة البنوك والرقابة املصرفية والتحليل املا{F و التدر�ب لدى العديد من ا>w5ات الدولية مثل صندوق الن

 صب Ff العديد من الشر?ات كما Jو ُموÓØ أدناه: األستاذ/ فwد املفرج ، ·شغل عدة منا

 مجموعة سامبا املالية –عضو مجلس إدارة ورئ�س >5نة املراجعة  -

 الشركة السعودية للطباعة والتغليف. –عضو مجلس إدارة وعضو >5نة املراجعة  -

  محمد ابراiيم أبو جبل (عضو مجلس اإلدارة) -

 Ff ا56ال املا{
ً
ــــــة عشـــــــر عاما -F والرقابة واالســـــــ&شـــــــارات املالية حيث بدأ مســـــــ.-ته املwنية من خالل عمله كمدقق خار×F مع إر¹ســـــــت و�و¹غ عمانخÑ-ة تز�د عن خمسـ

ذلك يLون األســــتاذ محمد أبو جبل ق ية الســــعودية, ̈و رز Ff قطر و اململكة الع̈ر ــار ومدقق خار×F لدى برا·س ووتر Jاوس ?̈و � خÑ-ة األردن، ثم كمســــ&شــ�د حصــــل ع

 rسابات للعمليات التجار�ة واملالية Ff األسواق ا>xليجية واألردنية.قيمة Ff مراجعة ا>

الية و من ثم شـــــركة فالكم ثم بدأ العمل كمدير إدارة اr6اســـــبة املالية لدى فالكم ل�xدمات املالية ، وتقلد منصـــــب رئ�س الدائرة املالية لشـــــركة فالكم ل�xدمات امل

 دقيق Ff عدد من الشر?ات.القابضة كما أنه عضو مجلس إدارة وعضو >5نة ت
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 عن مراجعة نتائج األداء و اإلن
ً
 للعديد من وحدات األعمال، ومســـــــؤوال

ً
 Ff الدوائر املالية، ومســـــــ&شـــــــارا

ً
تاج x6تلف التقار�ر املالية و¶عداألســـــــتاذ محمد أبو جبل خب.-ا

 واإلدار�ة.

� درجة البLالور�وس Ff اr6اســبة من جامعة عَمان األJلية باإلضــاف�F و ة إ{� العديد من الدورات والÑ-امج التدر�@ية الuv حصــل علlËا Ff مجال التحليل املا{حاصــل ع

 الرقابة املالية و ا>rوكمة.

 

 املسؤوليات والواجبات الرئ^سية ملدير الصندوق فيما يتعلق بصندوق االس9ثمار  )ح

االس&ثمار�ة للصندوق املضمنة J Ffذه املذكرة كما يراFf FG ?ل األحوال يتو{� مدير الصندوق إدارة الصندوق بحكمة و½عدل ltدف تحقيق األJداف  -

  مصا>Ó حام�F الوحدات Ff إطار شروط وأحLام الصندوق.

) ("سياسات االس&ثمار وممارساته") من Jذه املذكرة وكذلك بالضوابط ذات العالقة الواردة ضمن 2يل�Æم مدير الصندوق بالضوابط الواردة Ff الفقرة ( -

 ) ("قيود االس&ثمار") الواردة Ff الئحة صناديق االس&ثمار.41ة (املاد

ضوابط يل�Æم مدير الصندوق كذلك باملعاي.- الشرعية لالس&ثمار، و�قوم و½شLل دوري بالتأكد من توافق جميع اس&ثمارات الصندوق مع املعاي.- وال -

  ارة الصندوق Ff حينه بأي مخالفات جوJر�ة.الشرعية املعتمدة من >5نة الرقابة الشرعية للصندوق، وتبليغ مجلس إد

  يقوم مدير الصندوق Ff إطار مwامه بالتأكد من توفر السيولة الLافية للوفاء بأي طلبات اس�-داد محتملة. -

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

  

  امل>ام ال�� ¬لف �3ا طرف ثالث من جانب مدير الصندوق  ) ط

   يوجدال 

  أي أ�شطة عمل أو مصاl أخرى ملدير الصندوق تمثل أiمية جوiر�ة أو من املمكن أن تتعارض مع أ�شطة صندوق االس9ثمار  ) ي

  .يوجد ال

  

  األح�ام املنظمة لعزل مدير الصندوق أو اس9بداله ) ك

 لتعي.ن مدير صندوق بديل للصندوق 
ً
، وذلك Ff حال وقوع أي  للwيئة عزل مدير الصندوق واتخاذ أي إجراء تراه مناسبا

ً
أو اتخاذ أي تدب.- آخر تراه مناسبا

  من ا>rاالت اآلتية:

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

  إلغاء ترخيص مدير الصندوق Ff ممارسة ¹شاط اإلدارة أو rÙبه أو Aعليقه من قبل الwيئة. -2

  Ff ممارسة ¹شاط اإلدارة. هديم طلب إ{� الwيئة من مدير الصندوق إللغاء ترخيصتق -3

  بال�Æام النظام أو لوائحه التنفيذية. -®شLل تراه الwيئة جوJر�ا -إذا رأت الwيئة أن مدير الصندوق قد أخل  -4

عدم وجود �xص آخر م5Vل لدى مدير الصندوق  وفاة مدير اr6فظة االس&ثمار�ة الذي يدير أصول صندوق االس&ثمار أو 5Þزه أواستقالته مع -5

� إدارة أصول صندوق االس&ثمار أو أصول الصناديق الuv يديرJا مدير اr6فظة.� قادر ع

� أسس معقولة  –أي حالة أخرى ترى الwيئة  -6� أlmا ذات أJمية جوJر�ة. –بناء ع

  أم<ن اClفظ -13
  أم<ن اClفظ ) أ

  املالية البالد شركة

 

  رقم ال�pخيص الصادر عن iيئة السوق املالية  )ب
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 وتار�خ 08100-37رقم ترخيص بموجب املالية السوق  Jيئة قبل من مرخصة  مقفلة مساJمة واحد �xص  ذات سعودية شركة املالية البالد شركة

 واr6افظ االس&ثمار�ة الصناديق إدارة و بالتغطية، والتعwد ووكيل أصيل بصفة التعامل بخدمات للقيام م14/08/2007املوافق Jـ01/08/1428

  .املالية األوراق Ff وا>rفظ املشورة وتقديم وال�-ت�ب، ا>xاصة،

  

 العنوان امل«vل وعنوان العمل ألم<ن اClفظ )ج

   املالية البالدشركة 

  العليا  امللك فwد , طر�ق

  11411الر�اض  140ص. ب. 

   J920003636اتف 

 + 966) 11(  2906299فاكس 

 

  ال�pخيص الصادر عن iيئة السوق املاليةتار�خ  )د

 م14/08/2007املوافق  Jـ01/08/1428تار�خ ال�-خيص 

  

  أدوار ومسؤوليات أم<ن اClفظ )ه

  :ا>rفظ أم.ن وظائف

  .العالقة ذات واالتفاقيات واملس&ندات األموال من الصندوق  ألصول  املادي ا>rفظ (1)

  .اr6لية البنوك لدى الصندوق  حسابات فتح (2)

  .واملشارك.ن الصندوق  حسابات 5Ùالت فتح (3)

  .ومراجعlÕا فحصwا من والتأكد املالية املراكز حساب (4)

  .الصندوق  أصول  قيمة صاFf تقو�م (5)

 .املالية التقار�ر إصدار) 6(

  

  امل>ام ال�� ¬لف �3ا أم<ن اClفظ طرف ثالث فيما يتعلق بصندوق االس9ثمار ) و

  ال ينطبق 

  األح�ام املنظمة لعزل أم<ن اClفظ أو اس9بداله  )ز

 : اآلتية ا>rاالت من أي وقوع حال fF مناسب تراه تدب.- أي إتخاذ أو الصندوق  مدير قبل من املع.ن ا>rفظ أم.ن عزل  للwيئة

 . مؤسسات السوق املالية الئحة بموجب بذلك الwيئة اشعار دون  ا>rفظ ¹شاط ممارسة عن ا>rفظ أم.ن توقف .1

 . الwيئة قبل من Aعليقه أو rÙبه أو ا>rفظ ¹شاط ممارسة Ff ا>rفظ أم.ن ترخيص إلغاء .2

 .ا>rفظ ¹شاط ممارسة Ff ترخيصه إللغاء ا>rفظ أم.ن من Jيئة إ{� طلب تقديم .3

 . التنفيذية لوائحه أو النظام بال�Æام – جوJر�ا الwيئة تراه ®شLل – أخل قد ا>rفظ ام.ن أن الwيئة رأت إذا .4

Ff ذهJ الةr<فظ مسؤوليات ونقل بديل حفظ أم.ن بتع.ن الصندوق  مدير سيقوم اr<ا �  60 خالل البديل ا>rفظ أم.ن إ{
ً
 . Aعي�نه من يوما

 ا>rالة Jذه Ff. الوحدات مالLي مص�rة Ff ا>rفظ أم.ن عزل  أن معقول  ®شLل رأى إذا كتا½ي إشعار بموجب ا>rفظ أم.ن عزل  الصندوق  ملدير يجوز  كما

 ) 30( خالل له بديل حفظ أم.ن بتعي.ن الصندوق  مدير سيقوم
ً
  اإلفصاح س�تمو  .الكتا½ي اإلشعار ا>rفظ أم.ن Aسلم من يوما

ً
 الصندوق  مدير موقع Ff فورا

 .بديل حفظ أم.ن Aعي.ن عن اإللك�-و¹ي السوق  وموقع اإللك�-و¹ي
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  مس9شار االس9ثمار -14
  ال ينطبق

  املوزع  -15
  ال ينطبق 

  اCDاسب القانو�ي -16
  اCDاسب القانو�ي ) أ

ر  Jاوس وتر برا·س   PWC?̈و

  العنوان امل«vل وعنوان العمل للمحاسب القانو�ي )ب

   21 الدور  اململكة برج

   11482 الر�اض 8282. ب.ص

  +J :4240-465 )11 (966اتف

  +966) 11( 465-1663: فاكس

 www.pwc.com/me  

  

  اCDاسب القانو�ي فيما يتعلق بصندوق االس9ثمارأدوار ومسؤوليات  )ج

  .للصندوق  والسنو�ة األولية املالية القوائم بمراجعة القانو¹ي اr6اسب يقوم

  معلومات أخرى  -17
� االطالع Ff ا>rق الوحدات حام�F الصندوق  مدير يمنح ) أ� فع�F أو محتمل مصا>A Óعارض وأي املصا>A Óعارض ملعا>5ة املتبعة واالجراءات السياسات ع

دون  الطلب عند   مقابل. ̈و

  التخفيضات والعموالت اl'اصة  )ب

  ال ينطبق

  الز¬اة والضر�بة  )ج

 .صندوق لل ز?اة مبلغ بدفع الصندوق  مدير يقوم ال -

� والدخل للز?اة العامة الwيئة من الصادرة التنفيذية الالئحة Aعليمات حسب املضافة القيمة ضر�بة تطبيق س�تم:  املضافة القيمة ضر�بة -� جميع ع

 النص يتم مالم املضافة القيمة ضر�بة Aشمل ال مس&ندات الصندوق  Ff املذ?ورة واملصار�ف الرسوم جميع .والتLاليف واالAعاب واملصار�ف الرسوم

�� .ذلك خالف ع

 

  اجتماع مال�ي الوحدات معلومات وتفاصيل  )د

  .ا>rفظ أم.ن من كتا½ي طلب استالم  من أيام) 10( خالل الوحدات مالLي الجتماع بالدعوة الصندوق  مدير يقوم .1

 الذين الوحدات مالLي من اكÊ- أو مالك من كتا½ي طلب استالم  من أيام) 10( خالل الوحدات مالLي الجتماع بالدعوة الصندوق  مدير يقوم .2

�% 25 منفردين أو مجتمع.ن يملLون �  .الصندوق  وحدات قيمة من األقل ع

إرسال للسوق، اإللك�-و¹ي واملوقع اإللك�-و¹ي الصندوق  مدير موقع Ff ذلك عن باإلعالن الوحدات مالLي الجتماع الدعوة تLون  .3  إ{� كتا½ي إشعار ̈و

� أيام عشرة قبل) 1) وجد إن( ا>rفظ وأم.ن الوحدات مالLي جميع�مدة) 2 االجتماع، من األقل ع  ) 21( عن تز�د ال ̈و
ً
. االجتماع قبل يوما

  .املق�-حة والقرارات ووقته ومLانه االجتماع �ختار  اإلشعار وس�تضمن
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  الوحدات مالLي إجتماع اليLون  .4
ً
�% 25 مجتمع.ن يملLون  الوحدات مالLي من عدد حضره إذا إال rsيحا� الصندوق  وحدات قيمة من األقل ع

  .العام

 الصندوق  مدير موقع Ff ذلك عن باإلعالن ثا¹ي الجتماع بالدعوة الصندوق  مدير فسيقوم ،4 الفقرة Ff املذ?ور  النصاب ·ستوِف  لم إذا .5

إرسال للسوق  اإللك�-و¹ي واملوقع اإللك�-و¹ي  نع التقل بمدة الثا¹ي اإلجتماع موعد قبل ا>rفظ وأم.ن الوحدات مالLي جميع إ{� كتا½ي إشعار ̈و

  الثا¹ي اإلجتماع و¶عد. أيام) 5(
ً
  .اإلجتماع Ff املمثلة الوحدات ¹سبة ?انت أيا rsيحا

  .الوحدات مالLي اجتماع Ff لتمثيله له وكيل Aعي.ن وحدات مالك لLل يجوز  .6

 .االجتماع وقت يمتلكwا وحدة ?ل عن الوحدات مالLي اجتماع Ff واحد بصوت اإلدالء وحدات مالك لLل يجوز  .7

  

  إ�3اء الصندوق  )ه

ن إذا الصندوق  إlmاء الصندوق  ملدير يجوز  -  Ff أو للصندوق، االقتصادي ال&شغيل لتÑ-ير ?افية غ.- اإلدارة تحت الصندوق  أصول  قيمة أن له تب.َّ

 الصندوق  مدير يقوم ا>rالة، Jذه Ff. الصندوق  إلlmاء ?اف س@ب أlmا الصندوق  مدير يرى  أخرى  ظروف أي أو األنظمة A Ffغي.- أي حدوث حالة

  الوحدات مالLي وÖشعار املالية السوق  Jيئة بإخطار
ً
  21 عن تقل ال بمدة وذلك الصندوق  إlmاء Ff برغبته كتابيا

ً
 إlmاء املزمع التار�خ من يوما

  .فيه الصندوق 

- Ff اء حالةlmا تتم الصندوق  أصول  فإن الصندوق، إlÕسديد و�تم تصفيA  امات الديونÆصوم املتعلقة واالل�x<التصفية من املتبقية األصول  وأما با 

� توز¶عwا فيتم�ة وحداlÝم تمثلwا الuv بالyسبة املشارك.ن ع  بدء حالة Ff. بذلك الصندوق  مدير من تأكيد إصدار و�تم الوحدات إجما{F إ{� مyس̈و

 مدير بواسطة التصفية حصيلة واستالم الصندوق  أصول  ?افة تصفية يتم لم ما للمس&ثمر�ن توز¶عات أي عمل يتم لن فإنه الصندوق، تصفية

 .الصندوق 

  

دون  الطلب عند الشLاوى  بمعا>5ة ا>xاصة اإلجراءات بتقديم الصندوق  مدير سيقوم ) و  أو شLوى  أي وجود حالة Ff الوحدات ملالك يمكن كما مقابل، ̈و

  :التا{F العنوان إ{� إرسالwا الصندوق، حول  مالحظة

  املالية ل�xدمات فالكم شركة

  اx6اطر وÖدارة واإلل�Æام املطابقة مجموعة

   العام العليا طر�ق

  11421 الر�اض 884. ب. ص

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

  :التا{F األك�-و¹ي الÑ-يد إ{� املالحظات إرسال يمكن كما

Addingvalue@falcom.com.sa   

 

  اvl>ة القضائية اD'تصة بالنظر ~{ أي نزاع نا½�¼ من أو عن االس9ثمار )ز

 .االسثمار صناديق Ff االس&ثمار عن أو من نا��� نزاع أي Ff بالنظر اx6تصة القضائية ا>w5ة Fz املالية األوراق منازعات Ff الفصل >5نة

� االطالع Ff ا>rق الوحدات حام�F الصندوق  مدير يمنح )ح� مذكرة Ff مذ?ور  عقد و?ل الرئ�سية، املعلومات وم�xص الصندوق، وأحLام شروط ع

 .الصندوق  ملدير املالية والقوائم املعلومات،

  

 أم.ن أو الباطن من الصندوق  ومدير الصندوق  ملدير يLون  أن واليجوز . مشاعة ملكية الوحدات ملالLي جماFG ®شLل مملوكة الصندوق  أصول  جميع ) ط

 مدير ?ان إذا إال األصول، بتلك يتعلق فيما مطالبة أو الصندوق  أصول  Ff مص�rة أَي  املوزع أو املشورة مقدم أو الباطن من ا>rفظ أم.ن أو ا>rفظ



  م17/11/2020 النشرة: تاريخ تحديث
33 

  
 

  املوزع أو املشورة مقدم أو الباطن منا>rفظ  أم.ن أو ا>rفظ أم.ن أو الباطن من الصندوق  ومدير الصندوق 
ً
 حدود Ff وذلك الصندوق، لوحدات مالLا

  ?ان أو ملكيته،
ً
فÓÚ الالئحة، Jذه أحLام بموجب املطالبات ltذه مسموحا

ُ
 .املعلومات مذكرة أو الصندوق  وأحLام شروط Ff عlÄا وأ

  

لصندوق ال يوجد أي معلومات أخرى معروفة قد تمكن مالLي الوحدات ا>rالي.ن أو اr6تمل.ن أو مس&شاروJم املwنيون من إتخاذ قرار االس&ثمار Ff ا ) ي

� ما تم ذكره Ff الشروط واألحLام و مذكرةاملعلومات� خالفا ع

  

افق عل�3ا iيئة السوق املالية ما عدا ال�� ذكرت ~{ سياسات االس9ثمار وممارساته أي إعفاءات من قيود الئحة صناديق االس9 ) ك   ثمار تو

  ال يوجد

 سياسات ممارسة حقوق التصو�ت  )ل

� بناء� اx6اطر و إدارة واإلل�Æام املطابقة مجموعة و الصندوق  إدارة مجلس ب.ن بالتعاون  فانه التصو�ت >rقوق  فالكم لدى املتبع الداخ�F النظام ع

 مجموعة بإس&شارة  النظام Jذا إطار ضمن التصو�ت قرارات  يتخذ سوف الصندوق  مدير  ان كما  التصو�ت حالة Ff النظام Jذا اتباع يتم سوف

  اx6اطر وÖدارة واإلل�Æام املطابقة

  معلومات إضافية ألنواع معينة من الصناديق  -18.
 ~{ حالة صندوق أسواق النقد: ) أ

  ال·عد الصندوق  Ff االس&ثمار .1
ً
  .مح�F بنك أي لدى إيداعا

  إن مدير الصندوق غ.- ملزم بقبول طلبات اس�-داد الوحدات ®سعر االش�-اك وأن قيمة الوحدات وايراداlÝا عرضة للصعود والwبوط. .2

 .املن�5ية الuv ي&بعwا مدير الصندوق Ff تصyيف اس&ثمارات الصندوق  .3

� الصندوق  مدير ·عتمد� Ff منخفضه خطوره و سليم ما{F مركز وذات جيدة ®سمعة تتمتع مؤسسات مع س&ثمارباال  وذلك الداخ�F التصyيف ع

ية اململكة   السعودي العر½ي النقد مؤسسة أو/و املال سوق  Jيئة من مرخصة السعودية الع̈ر

لwيئة رقابية مماثلة ملؤسسة مدير الصندوق يقر بأن Jذا املصدر خاضع صفقات سوق النقد خارج اململكة فإن مصدر لأي Ff حالة التعامل مع  .4

  النقد العر½ي السعودي.

 .املالية األوراق بمشتقات االس&ثمار يتم لن .5
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  املعلومات الرئ^سيةم*'ص  
  

  
  اسم الصندوق 

   السعودي بالر�ال للمرابحة فالكم صندوق 

  )(صندوق اس&ثماري عام مفتوح 

 

 

 مدير الصندوق 

    شركة فالكم ل�xدمات املالية

  

  
  :بتار�خ تم تحديث آخر 

  م17/11/2020

  
  
  

 بالر�ال للمرابحة فالكم صندوق  ~{ وحدات لشراء ل>م املتاحة الفرصة دراسة من لتمكي�3م وذلك للمس9ثمر�ن أساسية بصورة iذا املعلومات م*'ص إعداد تم

  .الصندوق  iذا ~{ االس9ثمار 2شأن قرار أي اتخاذ قبل بتمعن األخرى  واملس9ندات واألح�ام الشروط قراءة اCDتمل<ن املس9ثمر�ن وعGH السعودي
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  أ)  املعلومات الرئ^سية 
 

 اسم الصندوق ونوعه  . 1

  للمرابحة بالر�ال السعودي فالكم صندوق 

  (صندوق اس&ثماري عام مفتوح)
  

 األiداف االس9ثمار�ة لصندوق االس9ثمار  . 2

� واr6افظة السيولة توف.- مع جاري  دخل تحقيق إ{� الصندوق  »lدف -�  .املرابحات صفقات Ff االس&ثمار طر�ق عن املال رأس ع

 تحقيق ltدف اإلسالمية الشرعية الضوابط مع متوافقة اx6اطر منخفضة مالية أدوات Ff باالس&ثمار السعودي بالر�ال للمرابحة فالكم صندوق  يقوم -

اح � اr6افظة من عالية درجة وتحقيق اx6اطر من دنيا مستو�ات عند التقليدية املال أسواق ألدوات منافسة أ̈ر� وتفادي السيولة توف.- مع املال رأس ع

  .الصرف ®سعر تتعلق محتملة مخاطر أي

اح ?افة اس&ثمار إعادة كما يتم -  .وحداته قيمة من يز�د مما الصندوق  نفس Ff اr6ققة األ̈ر

 سياسات االس9ثمار وممارساته . 3

 ®سمعة تتمتع مالية مؤسسات مع بالصندوق  ا>xاصة الشرعية للضوابط وفقا والصLوك واملرابحات النقد أسوق  أدوات Ff الصندوق  مدير ·س&ثمر -

  .منخفضه خطوره وذات سليم ما{F مركز وذات جيدة

�  ا>rد  األد¹ى  ا>rد  األصول  فئات�  االع

?الوداµع، وعقود  اسواق النقد صناديقو  أدوات أسواق النقد

ية السعودية   املرابحات، واإلجارة Ff اململكة الع̈ر

05%  100%  

ية اململكة Ff مصدرة صLوك   %25  %0  السعودية الع̈ر

 Ff ع ، وعقود املرابحات واإلجارةµأدوات أسواق النقد ?الودا

  دول ا>xليج بإست«ناء دولة قطر 

0%  30%  

� الوداµع بالر�ال  -�� الر�ال يتم إتخاذ العائد ع�� عروض البنوك السعودية ع�السعودي لثالثة أشwر (Jو سعر يحدد بواسطة متوسط العائد ع

Ff إدارة األصول Ff ر) كمؤشر إرشادي  ملقارنة أداء صندوق فالكم للمرابحة بالر�ال السعودي. و¶عمل فر�ق العملwشركة فالكم  السعودي ملدة ثالثة أش

  ملؤشر اإلرشادي وذلك عن طر�ق اإلدارة الyشطة r6فظة الصندوق Ff صفقات املرابحات.لتحقيق مستوى أداء ينافس أداء ا

 مدير يقوم وقد االس&ثمار، صناديق الئحة من 43 للمادة وفقا ا>xاص >rسابه ?أصيل تا®عيه من أي أو الصندوق  مدير مع التعامل للصندوق  يجوز  كما -

� مlÄا متنوعة لياتعم Ff املرابحة عمليات متحصالت باستخدام الصندوق � .لعمالئه الwامش عمليات تمو�ل ا>rصر ال املثال س@يل ع
 

  اD'اطر الرئ^سية اCDتملة املرتبطة باالس9ثمار ~{ الصندوق  . 4

� عمليات املتاجرة Ff الســلع مع أطراف تتمتع ®ســمعة جي�وذات  دة·عتÑ- الصــندوق من فئة االســ&ثمارات منخفضــة اx6اطر حيث تقتصــر عمليات الصــندوق ع

� إبقاء مخاطر االس&ثمار عند مستو�اlÝا الدنيا فإن الصندوق ·س&ثمر فقط Ff صفقات املرابحات مع تلك األطرا� ع
ً
  ف.مركز ما{F سليم. وحرصا

 .F�� قيمة االس&ثمار Ff الصندوق Fz كما ي� عناصر اx6اطر الuv يمكن أن تؤثر ع

  مخاطر عدم  السداد: -

yيمكن أن ت uvــاطرة الx6ا Fzلعــدم قــدرة و 
ً
 ن&يجــة

ً
تج عن عــدم ال�Æام الطرف اآلخر Ff عقــد املرابحــة بــالــدفع Ff الوقــت اr6ــدد أو التوقف عن الــدفع lmــائيــا

� الوفاء بال�Æاماته.�  الطرف اآلخر من االتفاقية ع
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  مخاطر سعر الفائدة: -

� الر�ال الســـــــعودي�ـــــفقات املرابحة J  Ffذا الصـــــــندوق مرتبطة بأســـــــعار الفائدة ع اح صــ � أســـــــعار الفائدة العادية للر�ال  أ̈ر� لذلك فإن أي Aغّ.-ات ع
ً
وتبعا

اح الصندوق. Lون لwا تأث.-سوف ي � أ̈ر�  ع

  مخاطر السوق: -

� أداء الصندوق.  التغّ.-ات الuv تطرأ والتقلبات ا>rادة Ff أسعار�  السلع والبضاµع Ff األسواق العاملية يLون لwا تأث.- ع

 مخاطر االئتمان: -

� ســــــــ@يل املثال ال ل�rصــــــــر ?اإليداعات أو عمليات املرابحة، Fz اx6اطر ال�ناتجة من خالل التعامل مع مدير الصــــــــندوق أو املؤســــــــســــــــات املالية األخرى وع

دوق ســــارة الصــــنحيث ان الطرف االخر قد ال يتقيد بال�Æاماته التعاقدية مما قد يyتج عنه التخلف و/أو التعFf -Ê ســــداد املبلغ املســــ&ثمر مما ي&ســــ@ب Ff خ

� آداء الصندوق و إ�  نخفاض اس&ثمارات مالLي الوحدات..و�ؤثر سلًبا ع

  مخاطر السيولة: -

د مصـــار�ف أو وFz اx6اطرة الuv يمكن أن تyتج عن عدم قدرة بيع األصـــول وتحو�لwا إ{� نقد عندما Aســـتحق Jذه االل�Æامات للدفع بدون االضـــطرار إ{� تكب

� التداول Ff عقد مرابحة مع.ن ®ســـرعة ?افية لتفادي خســـائر محققة مما يؤثر خســـائر غ.- مقبولة. و�تمثل ا>xطر النات�ج عن الســـيولة Ff عدم القدرة ع

 �� آداء الصندوق و قد يؤدي إ{�  انخفاض اس&ثمارات مالLي الوحدات.سلًبا ع

- :lمخاطر تضارب املصا 

� حساب الصندوق، تyشا Jذه اx6اطر Ff االوضاع الv° تتأثر فlËا موضوعية واستقاللية قرار �مدير الصندوق بمص�rة �xصية مادية أو معنو�ة lÝمه ع

 ��  اس&ثمارات مالLي وحدات الصندوق. مما قد يؤثر سلبا ع

  مخاطر العائد عGH االس9ثمار: -

� معدل�� صفقات التمو�ل واملرابحة. حيث قد يتم االس&ثمار بناء ع�� االس&ثمار بتغ.- اسعار الفائدة ع�ح ثابت اليتغ.-، وFf حال ارتفاع  يتأثر العائد ع ̈ر

� آداء الصندوق وقد يؤدي ا{� انخفاض اس&ثمارات مالLي وحدات الصند�مقارنة وق أسعار الفائدة قد يLون العائد أقل من سعر السوق  مما يؤثر سلبا ع

  بأسعار الفائدة Ff السوق.

  مخاطر التص®يف: -

ـــــــyيف األوراق املالية،  ــــــندوق بتصـــــ ــــ ــــــــيقوم مدير الصــ ـــــــyيف غ.- دقيق  لعدم توفر ســــ ، وقد يLون Jذا التصـــــ
ً
ـــــــLوك داخليا ?الوداµع، عقود املرابحات، والصـــــ

ـــــــ&ثمـار م ـــــــنـدوق ممـا قد ئـع أطراف أخرى التتوفر لـد»lم املال املعلومـات الالزمـة ممـا يؤدي إ{� احتمـاليـة االســـــ ة املـاليـة للوفـاء بـال�ÆامـاlÝم التعـاقـديـة مع الصـــــ

� أداء الصندو �  انخفاض اس&ثمارات مالLي الوحدات.ق و ينعكس ®شLل سلuä ع

  اD'اطر السياسية:  -

� املســـــــتوى اإلقليuå أ�ــياســـــــية غ.- املواتية الuv يمكن أن تحدث ع و العاملي قد يتأثر أداء الصـــــــندوق ®ســـــــ@ب حاالت عدم اليق.ن الناتجة عن األحداث الســـــ

� آداء الصــندوق. و�مكن للمخاطر الســياســية �أن تحدث كذلك ن&يجة لتغ.- الســياســات ا>Lrومية أو فرض Aشــر¶عات جديدة والuv يLون لwا تأث.- ســلuä ع

� التدفقات النقدية عÑ- ا>rدود وكذلك التغ.- Ff ا�  ألنظمة وال&شر¶عات الضرائ@ية.   يمكن أن تؤثر ع

  اD'اطر الشرعية: -

 وفقالنطاق الذي ·س&ثمر فيه الصندوق يLون محدو 
ً
عية مما قد يحد من اAساع اس&ثمارات مدير الصندوق. وFf ما Aسمح به املعاي.- والضوابط الشر  دا

حال أصبحت احدى املؤسسات أو ا>w5ات الuv ·ستمر فlËا الصندوق غ.- متوافقة مع ®عض الضوابط الشرعية فإن الصندوق يتخلص من تلك الشركة 

Lون غ.- مالئمة أو ®سعر منخفض مما ينعكس ®شLظروف اس&ثمار�ة قد ت Ff اwبيع uáأداء الصندوق.مما ·ع ��  ل سلuä ع

  مخاطر األس9ثمار ~{ صناديق اخرى: -

� آداء الصندوق. قد ·س&ثمر مدير الصندوق Ff صناديق مماثلة والuv قد تتعرض لنفس اx6اطر أو مخاطر أخرى �  ما يؤثر سلبا ع

  :مخاطر الكوارث الطبيعية -
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ـــانات وغ.-çا من الظواçر  ـــ.- والفیاضــ � إن الÑ-اك.ن، الزالزل، األعاصــ�الطبیعیة الuv قد ت&ســـــ@ب بدمار للمتلLات ال یمكن الســـــیطرة علیèا، ما يؤثر ســـــلبا ع

� أداء ?افة ال�  قطاعات االقتصادیة واالس&ثمارéة.آداء الصندوق وع

 مخاطر العملة: -

عمالت أخرى غ.- عملة الصــندوق العملة االســاســية Fz الرéال الســعودي ولكن من املمكن ان تLون اســ&ثمارات مدير الصــندوق مع أطراف أخرى تتعامل ®

  سلuä بتقلبات أسعار صرف العملة. األساسیة، والuv قد تتأثر قیمة أصول الصندوق ®شLل إیجا½ي أو 

  مخاطر ال�pك<¥: -

� آداء وFz مخاطر ترك.Æ االس&ثمارات Ff قطاع مع.ن أو عدة قطاعات صغ.-ة والuv تكمن عند عدم التنو¶ع والuv يLون ل�  الصندوق.wا تأث.- سلuä ع

  امية:ظاD'اطر الن -

� أســــ�-اتيجية االســــ&ثمار ضــــر�بةالو ان.ن، و امية ®ســــ@ب التغ.- Ff القواعد ، والقظد يتعرض الصــــندوق إ{� اx6اطر النق�، حيث أن أي Aغ.- يطرأ قد يؤثر ع

� أداء الصندوق.للصندوق أو تز�د ¹سبة التLاليف ?الرسوم وغ.-Jا �  مما يؤثر ع

  وظفي مدير الصندوق:مخاطر االعتماد عGH م -

التا{F فإن الصندوق قد يتأثًر بخسارة املدراء التنفيذي. � خÑ-ات ومwارات مدير الصندوق واملوظف.ن، ̈و�ن واملوظف.ن أداء الصندوق ·عتمد ®شLل تام ع

� أداء �� املستوى ذاته من ا>Ñx-ة مما ينعكس ®شLل سلuä ع�ة توف.- بديل ع  الصندوق.املرتبط.ن بأعمال الصندوق وصع̈و

 األداء السابق للصندوق  . 5

 العائد الكH{: ) أ

 

 

  

 إجماt{ العائدات السنو�ة ل�ل من العشر سنوات املاضية: )ب

   الصندوق   السنوي  العائد

  %1.61  م2009 لعام

  %0.72  م2010 لعام

  %0.66  م2011 لعام

  %1.35  م2012 لعام

  %1.60  م2013 لعام

  %1.55  م2014 لعام

  %1.25  م 2015 لعام

  %2.70  م 2016 لعام

 %2.02  م 2017لعام 

 %2.40  م2018لعام 

 %2.92  م  2019لعام 

 

 

  
  
  

 uå31 -العائد ال�-اك  -Ñمنذ التأس�س سنوات  5  سنوات  3  سنة  م2019د·سم  

  %25.66  %11.79  %7.52 %2.92  الصندوق 
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  املاضيةأداء الصندوق باملقارنة مع املؤشر االس�pشادي عGH مدار السنوات اl'مس  )ج

 
 
  
  
  
 

 مقابل اl'دمات والعموالت واألnعاب  )ب

. تحســـب كyســـبة مئو�ة ســـنو�ة من صـــاFf قيمة أصـــول الصـــندوق وســـوف يتم حســـاب 0.50 رســـوم إدارة اCDفظة: -
ً
% من صـــاFf قيمة األصـــول ســـنو�ا

و�حتفظ مدير الصندوق با>rق Ff أن ·س�-د من الصندوق Ff أي وقت أية رسوم  رسوم اإلدارة ®شLل يومي و�تم دفعwا ?ل ثالثة اشwر كمستحقات.

 للوائح Jيئة السوق املالية. أو عموالت أو أAعاب قانونية ونفقا
ً
  ت أخرى قد تLون مستحقة ملدير الصندوق تتعلق بالتLاليف االدار�ة وفقا

.   25,000 :(يتحملwا الصندوق)  أnعاب مراجع اClسابات اl'ار�{ -
ً
 ر�ال سعودي سنو�ا

. %0.02: (يتحملwا الصندوق) اnعاب اClفظ  -
ً
  من قيمة األصول تحت ا>rفظ سنو�ا

  7,500 :(يتحملwا الصندوق) متا2عة اإلفصاحرسوم مراجعة و  -
ً
  .ر�ال سعودي سنو�ا

ــــندوق) م�افأة املدير�ن املســــــتقل<ن - ــــندوق عن الصــ حد أق±ــــــ�°  3,000 :(يتحملwا مدير الصــ ر�ال ســــــعودي Ff  5,000ر�ال ســــــعودي عن ?ل اجتماع ̈و

  الشwر وذلك Ff ا>rاالت الuv يLون فlËا أكÊ- من اجتماع Ff الشwر الواحد.

 حسب األسعار املطبقة Ff حيlÄا. :اق�pاضرسوم  -

املصار�ف الuv تتعلق باس&ثمارات الصندوق يتم 5VAيلwا بالتLلفة إضافة إ{� مصار�ف التعامل وعليه فإن أي تLلفة إضافية  :مصار�ف التعامل -

 من أصوله
ً
   .سوف يتحملwا الصندوق خصما

 

املوقع  بز�ارة التفضل ومس9نداته األخرى , ير�G" بالر�ال السعودي للمرابحة فالكم" صندوق  حول  إضافية معلومات عGH لالطالع )ج

 �3اتف فالكم ل*'دمات املالية, أو من خالل االتصال شركة فروع من فرع , أو ع§p أقرب www.Falcom.com.saاإللك�pو�ي للشركة 

  . 8004298888: العمالء خدمة
 

 اسم وعنوان مدير الصندوق  )د

    العام العليا طر�ق - املالية ل�xدمات فالكم شركة

  11421 الر�اض 884. ب. ص

  J 8004298888اتف

  + 966) 11( 2032546 فاكس
www.falcom.com.sa  

 

 iـ) اسم وعنوان أم<ن اClفظ
   املالية البالد شركة

    امللك فwد ،العليا طر�ق

  2015  2016  2017  2018  2019  

  %2.92 %2.40 %2.02  %2.70  %1.25  الصندوق 

  %2.71 %2.52 %1.86 %2.11 %0.89  املؤشر
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  11411 الر�اض 140. ب. ص

  J 920003636اتف

  + 966) 11( 2906299 فاكس
 

 و) اسم املوزع 
 ال ينطبق 
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 م17/11/2020: بتاريخآخر تحديث تم 
 

 التواقيع
  
  

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

  قمت/قمنا بالتوقيع عليها:
  
  
  

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

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

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

  
 :من طرف فالكم للخدمات المالية

  
  :  ______________________________________    األسم /    

  : _________________________________  المسمى الوظيفي / 
  : __________________________________    عنوان المكتب / 

  ____________________________/____/_______:     التاريخ / 
  
  

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

 
  

  

  
  
  


