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  املصطahاتقائمة 

  وأي dعديالت أخرى تتم عليه من وقت آلخر. 8ـ )2/6/1424( وتار!خ  30)نظام السوق املالية الصادر باملرسوم املل%ي رقم (م/  النظام

�يئة السوق املالية  
d نة فرعية، أو موظف، أو وكيل يمكن أن يتم ع�� 8يئة السوقXp نة، أوXp املالية باململكة العر[ية السعودية شاملة حيثما �سمح النص، أي

  تفو!ضه ألداء أي وظيفة من وظائف الbيئة.

  "VATنظام ضر?بة القيمة املضافة "

8ـ والذي تم إصداره مع الالئحة 2/11/1438)( بتار!خ 113الصادر بموجب املرسوم املل%ي رقم (م /  )”VAT“�ع�� نظام ضر!بة القيمة املضافة(

 من GAZTالتنفيذية للbيئة العامة للزmاة والدخل ("
ً
 م ("تار!خ السر!ان")،  و�^ ضر!بة غ�� مباشرة2018يناير  1")، تم البدء بتطبيقه اعتبارا

فرض عQR جميع السلع واp-دمات ال��
ُ
  يتم شراؤ8ا و[يعbا من قبل امل�شآت. ت

  مؤسسات السوق املالية الئحة 

ـ 8 21/5/1426بتار!خ  2005 – 83 –1 رقم روق املالية السعودية بموجب القرا8يئة السمجلس أي الالئحة ال�� تحمل االسم نفسه الصادرة عن 

ه واملعدلة بقرار مجلس 8يئة السوق 2/6/1424وتار!خ  30م/املل%ي رقالية الصادر باملرسوم بناًء عQR نظام السوق املم) 28/6/2005(املوافق 

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

  الالئحة  /الئحة صناديق االس$ثمار

ملوافق ا8ـ 03/12/1427بتار!خ  2006 – 219 – 81يئة السوق املالية بموجب القرار رقم  مجلسأي الالئحة ال�� تحمل االسم نفسه الصادرة عن 

 رقم املالية السوق  8يئة مجلس بقرار املعدلةه 2/6/1424 بتار!خ 30/م رقم املل%ي باملرسوم دراالص املالية السوق  نظام عQR بناءً  م 24/12/2006

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

  .اململكة العر[ية السعوديةأي ©-ص طبي¨^ أو اعتباري تقر به أنظمة   ال0rص 

  ممارسة أعمال األوراق املالية سوق املالية _^ المن 8ئية ©-ص مرخص له   مؤسسات السوق املالية

شركة فالكم ل0hدمات املالية أو مدير 

  ق الصندو 

يدة بال�Xل التجاري رقم  dع�� شركة فالكم ل.-دمات املالية،
ُ

)، واملُرخصة من 8يئة 1010226584(و�^ (شركة مسا8مة سعودية مقفلة) واملق

شاط التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعbد بالتغطية واإلدارة وال�Eت0ب وتقديم ») ملزاولة 37-20-060( السوق املالية بموجب ال�Eخيص الرقم

  املشورة واp"فظ _^ أعمال األوراق املالية.

  الذ�ب سلعة مزود

 Swiss Financial Marketبنك ان<سا سانباولو سو®سرا 8و بنك سو®سري مرخص من قبل الbيئة اإلشرافية للسوق املالية السو®سر!ة  8و

Supervisory Authority  بموجب ترخيص رقمCHE-105.860.022 دمات بخدمات للقيام-pو[طاقات راضاإلق خدمات وتقديم املصرفية ا 

  .األصول  وÆدارة اp"فظ وخدمات البنكية اإلئتمان

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

  أمBن اa8فظ

d ل التجاري رقم ( املالية ل.-دمات فالكم شركةع��Xقيدة بال�
ُ
)، واملُرخصة من 8يئة 1010226584و�^ (شركة مسا8مة سعودية مقفلة) وامل

شاط التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعbد بالتغطية واإلدارة وال�Eت0ب وتقديم ») ملزاولة 37-06020السوق املالية بموجب ال�Eخيص الرقم (

  .املشورة واp"فظ _^ أعمال األوراق املالية

  الباطن من اa8فظ أمBن

 Swiss Financial Marketبنك ان<سا سانباولو سو®سرا 8و بنك سو®سري مرخص من قبل الbيئة اإلشرافية للسوق املالية السو®سر!ة  dع��

Supervisory Authority  بموجب ترخيص رقمCHE-105.860.022 دمات بخدمات للقيام-pو[طاقات راضاإلق خدمات وتقديم املصرفية ا 

  .األصول  وÆدارة اp"فظ وخدمات البنكية اإلئتمان

  وعملياeÉا.  املالية ل.-دمات فالكمdع�� الbيئة الشرعية ال�� dشرف عQR جميع منتجات شركة   ال|يئة الشرعية

  dع�� املعاي�� ال�� تحدد8ا الbيئة الشرعية الس<ثمارات الصندوق.  املعايAB الشرعية

 لالئحة صناديق االس<ثمار ملراقبة أعمال مدير الصندوق.للذ8ب فالكم8و مجلس إدارة صندوق   مجلس إدارة الصندوق 
ً
  ، و!تم dعي0نه بواسطة مدير الصندوق وفقا

  عضو مجلس إدارة مستقل

 :  ما يأdي -QR سÊيل املثال ال اp"صرع-عضو مجلس إدارة صندوق مستقل يتمتع باالستقاللية التامة، ومما ينا_^ االستقاللية 

 لدى مدير الصندوق أو تاcع له، أو أي مدير صندوق من الباطن أو أم�ن حفظ الصندوق، أو لديه عمل جو8ري أو  )1
ً
أن ي%ون موظفا

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

 أن ي%ون من كبار التنفيذي�ن خالل العام�ن املاضي�ن لدى مدير الصندوق أو أي تاcع له.  )2

أن ت%ون له صلة قرابة من الدرجة األو�Q مع أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو مع أي من كبار التنفيذي�ن لدى مدير الصندوق أو أي تاcع  )3

  له. 
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 p"صص سيطرة _^ مدير الصندوق أو أيأ )4
ً
  تاcع له خالل العامي�ن املاضي�ن.  ن ي%ون مال%ا

 لالئحة   مسؤول املطابقة واالل��ام
ً
  .مؤسسات السوق املاليةمسؤول املطابقة وااللËEام لدى شركة فالكم ل.-دمات املالية الذي يتم dعي0نه وفقا

  .املالية ل.-دمات فالكم�ع�� صندوق فالكم للذ8ب، وتديره شركة   الصندو ق

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

  مجموع قيمة الوحدات عند بداية mل ف�Eة (يوم التعامل).  رأس مال الصندوق 

  شروط وأح�ام الصندوق 
 ألح%ام املادةdع�� 8ذه الشروط واألح%ام املتعلقة بصندوق فالكم للذ8ب ال�� تحتوي البيانات واألح%ام اp"اكمة لعمل 

ً
من   (32)الصندو ق وفقا

  الئحة صناديق االس<ثمار، و!تم توقيعbا ب�ن مدير الصندوق ومال%ي الوحدات .

  التعو!ض واملصار!ف واألdعاب ال�� يتم دفعbا ملدير الصندوق مقابل إدارة أصول الصندوق.  رسوم إدارة الصندوق 

  نموذج طلب االش�Aاك
االش�Eاك _^ الصندوق وأي مس<ندات مطلو[ة حسب لوائح 8يئة السوق املالية وقواعد م%افحة غسل األموال وتمو!ل النموذج املستخدم لطلب 

  ر cغرض االش�Eاك _^ وحدات الصندوق شر!طة اعتماد مدير الصندوق. أي معلومات مرفقة يوقعbا املس<ثماإلر8اب، و 

  الوحدة
الك حصة �^ 

ُ
 أصول  _^ مشاعة حصة تمثل أeÓا عQR وحدة mل وdعامل الوحدة، أجزاء ذلك _^ بما وحدات من يت%ون  اس<ثمار صندوق  أي _^ امل

  .االس<ثمار صندوق 

  مصط."ات م�Eادفة، و®ستخدم mل مefا لإلشارة إ�Q الÔ-ص الذي يملك وحدات _^ الصندوق بقصد االس<ثمار.  مالك الوحدة/ املش�Aك/املس$ثمر/ العميل

  .األ©-اص ال�� eÉدف إ�Q تحقيق غرض مع�ن و®ع�Eف القانون لbا بالÔ-صية القانونية بالقدر الالزم لتحقيق ذلك الغرضمجموعة   عتباري اال  املس$ثمر 

  األصول للوحدة
 QRصوم واملصار!ف، ثم ُيقسم الناتج ع-pا قيمة اefم 

ً
القيمة النقدية ألي وحدة عQR أساس إجما�^ قيمة أصول صندوق االس<ثمار مخصوما

  الوحدات القائمة _^ تار!خ التقو!م.إجما�^ عدد 

  .يقصد به اليوم الذي يتم فيه حساب صا_^ قيمة أصول الصندوق لغرض االش�Eاك واالس�Eداد  يوم التقو?م

  يقصد به اليوم الذي يتم فيه تنفيذ اس�Eداد وحدات الصندوق أو تنفيذ طلبات االش�Eاك.  يوم التعامل

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

  التص�يف االئتماdي

د بورز، وفي<ش، نآ مثل ستاندردقدرة املق�Eض عQR سداد ديونه حيث يتم التص�يف من قبل وmاالت التص�يف االئتمانية  درجة تظbر مدى�^ 

أعQR درجات التص�يف االئتما»ي وdع�� أن اbXpة املق�Eضة لbا قدرة قو!ة عQR السداد ب0نما   AAAوموديز. بحسب ستاندرد آند بورز تمثل الدرجة 

  _^ مرحلة إفالس وال يحتمل أن تقوم بالسداد. املق�Eضةأقل درجات التص�يف االئتما»ي وdع�� أن اbXpة  Dتمثل الدرجة 

  االئتماdي االس$ثماري التص�يف 
وأعQR بحسب وmالة موديز، حيث يدل حصول  Baa3وأعQR بحسب وmالة ستاندرد آند بورز  ووmالة وموديز والدرجات من  -�BBB^ الدرجات من  

  اbXpة املق�Eضة عQR تص�يف ائتما»ي اس<ثماري عQR أن مخاطر عدم قدرeÉا عQR سداد القروض املستحقة علehا منخفضة.

  ماليةأوراق 
 من اآلdي: األسbم وأدوات الدين ومذكرة حق االكتتاب والشbادات والوحدات  –وفق قائمة املصط."ات الصادرة من 8يئة السوق املالية–dع�� 

ً
أيا

.االس<ثمار!ة وعقود اp-يار والعقود املستقبلية وعقود الفروقات وعقود التأم�ن طو!لة األمد وأي حق أو مص."ة _^ أي مما ورد 
ً
  تحديده سابقا

 وال�� تتوافق cش%ل رئ�ÛÜ0 مع نفس اس�Eاتيجيات الصندوق.  الصناديق االس$ثمار?ة املماثلة
ً
 عاما

ً
  يقصد eÇا صناديق االس<ثمار املرخصة من الbيئة واملطروحة طرحا

 لالئحة صناديق االس<ثمار.8و صندوق اس<ثمار يتمثل 8دفه الرئ�ÛÜ0 االس<ثمار _^ األوراق املالية   أسواق النقد أدوات صندوق 
ً
  قص��ة األجل وصفقات سوق النقد وفقا

  التغيABات األساسية

 من اp"االت اآلتية: 
ً
 dع�� أيا

 التغي�� املbم _^ أ8داف الصندوق أو طبيعته.  

 لتغي�� الذي ي%ون له تأث�� سل�Ý وجو8ري عQR مال%ي الوحدات أو عQR حقوقbم فيما يتعلق بالصندوق.  ا 

 التغي�� الذي ي%ون له تأث�� _^ وضع ا#-اطر للصندوق.   

 ال»�"اب الطوÞ^ ملدير الصندوق من منصبه كمدير للصندوق.  ا 

 وتبلغ eÇا مدير الصندوق.  
ً
 أساسيا

ً
  أي حاالت أخرى ترى الbيئة أeÓا dغ��ا

  التغيABات امل|مة

 dع�� أي dغي�� ال �عد من التغي��ات األساسية والذي من شأنه: 

 يؤدي _^ املعتاد إ�Q أن �عيد مال%ي الوحدات النظر _^ مشاركeàم _^ الصندوق.  )1

يؤدي إ�Q ز!ادة املدفوعات من أصول الصندوق إ�Q مدير الصندوق أو أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الصندوق أو أي تاcع ألي مefما.  )2
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 من املدفوعات dسدد من أصول الصندوق.  )3
ً
 جديدا

ً
 يقدم نوعا

 جو8ري أنواع املدفوعات األخرى ال�� dسدد من أصول الصندوق. يز!د cش%ل  )4

  أي حاالت أخرى تقرر8ا الbيئة من ح�ن آلخر وتبلغ eÇا مدير الصندوق.  )5

  و8و أي dغي�� ال يقع ضمن التغي��ات األساسية والتغي��ات املbمة.  التغيABات واجبة اإلشعار

   مؤشر الصندوق قبل الرسوم واملصار!ف.  أداء بمحاmاة الصندوق  مدير فيه يقوم إدارة أسلوب 8و  اإلدارة الغd ABشطة

  .املتحدة األمر!كية للوالياتالعملة الرسمية  األمر!%ي، الدوالرأي   دوالر

  السنة املالية
لية وامل�Ëانية م املا�^ السنة امليالدية واملدة الزمنية ال�� يتم _^ بدايeàا توثيق وX�dيل جميع العمليات املالية للصندوق و_^ eÓايeàا يتم إعداد القوائ

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

ً
  شbرا

  الر�ع
األشbر (مارس/ يونيو/ سÊتم�ã/ د�سم�ã) من mل عام، وسي%ون أول رâع 8و الذي يقع مدة ثالثة أشbر من mل سنة مالية ت�ت�á _^ اليوم األخ�� من 

  فيه تار!خ بدء »شاط الصندوق.

  يوم العمل الرس�ä الذي ت%ون فيه البنوك مفتوحة للعمل _^ اململكة العر[ية السعودية.  يوم عمل

  اململكة _^ عمل يوم  يوم
ً
  املالية.8يئة السوق  _^ الرسمية العمل أليام طبقا

  الظروف االست�نائية
التنظيمية  ا#"لية واp-ارجية أو القرارات السياسية أو التغي��ات االقتصادية mاألزماتوالسياسية والتنظيمية  االقتصادية�^ العوامل 

  .سل�Ý عQR اس<ثمارات الصندوق وال<شر®عية ال�� ي�تج عن حدوeåا أثر 

مؤشر /املؤشر االس�Aشادي للصندوق 

  الذ�ب/املؤشرعملة 
  .XAU/USDعملة الذ8ب مقابل الدوالر  سعر، يقصد به 8نا 8و االس<ثماري  الصندوق  أداء قياس يمكن خالله من الذي املؤشر 8و

  .واألخبار باألسعار املستخدم�ن تزود حيث فوري cش%ل املالية البيانات إ�Q بالوصول  للمس<ثمر!ن �سمح كمبيوتر نظام و8و بلومب��غ منصة  بلومبABغ منصة

  XAU/USDالذ�ب سلعة عملة 
الفوري بالدوالر األمر!%ي ل%ل  سلعة الذ8بدوالر أمر!%ي) 8و مؤشر  يتم استخراجه من بلومب��غ و8و  �عكس سعر بال(العقود الفور!ة للذ8ب 

  .سلعة الذ8ب منأونصة 

  من الذ8ب.غرام  31.103وحدة قياس لوزن سلعة الذ8ب حيث dساوي أونصة الذ8ب   أونصة الذ�ب

  نقاوة سلعة الذ�ب
جزء من  �999.9ع�� وجود  999.9 عيار ذ8ب). d1000ع�� »سبة الذ8ب النقي _^ سÊيكة الذ8ب و!تم التعب�� عن النقاوة mأجزاء من األلف (

  جزء. 1000الذ8ب النقي ل%ل 

  .1و+ c-1عضbم حيث ي�Eاوح معامل االرتباط ب�ن 8و مؤشر يق0س قوة العالقة واالرتباط ب�ن متغ��ين واتجاb8ما مع   معامل االرتباط

  سوق األوراق املالية
دد من نظام يتم بموجبه اXpمع ب�ن الباêع�ن واملش�Eين لنوع مع�ن من األوراق أو ألصل ما�^ مع�ن، حيث يتمكن بذلك املس<ثمر!ن من بيع وشراء ع

  .العاملة _^ 8ذا ا#Xالاألسbم والسندات داخل السوق إما عن طر!ق السماسرة أو الشرmات 
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  عامة معلومات .1

 . شركة فالكم ل.-دمات املالية الصندوق  مدير  أ

 ب
دير مل الرئ���� املكتب  عنوان

 الصندوق 

  شركة فالكم ل.-دمات املالية

 العليا العام طر!ق

  11421الر!اض  884ص. ب. 

  88004298888اتف 

 + 966) 11( 4617268فاكس 

  ج
لك�Aوdي ملدير املوقع اإل عنوان

  الصندوق 
www.falcom.com.sa  

   أمBن اa8فظ  د

  أمBن اa8فظ

 وتار!خ 06020-37شركة مسا8مة سعودية مقفلة مرخصة من قبل 8يئة السوق املالية بموجب ترخيص رقم . شركة فالكم ل.-دمات املالية

م للقيام بخدمات التعامل بصفة أصيل ووكيل و التعbد بالتغطية، وÆدارة الصناديق االس<ثمار!ة 27/05/2006 املوافق8ـ 29/04/1427

  وا#"افظ اp-اصة، وال�Eت0ب، وتقديم املشورة واp"فظ _^ األوراق املالية.

  ه
 ألمBنلك�Aوdي عنوان املوقع اإل

  اa8فظ

 :اp"فظ م�نلك�Eو»ي أل عنوان املوقع اإل

www.falcom.com.sa   

 املطبق النظام .2

  املطبقة _^ اململكة العر[ية السعودية.صندوق فالكم للذ8ب، ومدير الصندوق خاضعان لنظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية واألنظمة واللوائح األخرى ذات العالقة السار!ة و 

  االس$ثمارأ�داف صندوق  .3

  أل�داف صندوق االس$ثمار وصف  أ

8و صندوق اس<ثماري عام مفتوح متوافق مع املعاي�� الشرعية و®س<ثمر cش%ل غ�� »شط _^ سلعة الذ8ب، حيث �س¨Q لتحقيق نمو وم%اسب 

بالدوالر أمر!%ي) قبل الرسوم العقود الفور!ة للذ8ب   (XAU/USDرأسمالية عQR املدى الطو!ل من خالل محاmاة أداء مؤشر عملة سلعة الذ8ب

دوق واملصار!ف. التوزع عQR مال%ي الوحدات أي أر[اح وÆنما يتم إعادة اس<ثمار mافة األر[اح ا#"ققة _^ نفس الصندوق. جميع اس<ثمارات الصن

 íÛîأصول الصندوق _^ صناديق س�10^ خارج اململكة العر[ية السعودية. قد �س<ثمر الصندوق بحد أق ^�لعة الذ8ب (املتوافقة % من إجما

 واملرخصـة من جbة رقابية لbا معاي�� ومتطلبات تنظيمية مماثلة لbيئة السوق املالية. لت
ً
 عاما

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

 Q�_^ صناديق أدوات % من إجما�^ أصول الصندوق كحد أعQR، كما قد �س<ثمر الصندوق 10يحتفظ الصندوق cسيولة نقدية قد تصل إ

 واملرخصـة من جbة رقابية لbا معاي�� ومتطلبات تنظيمية مماثلة 
ً
 عاما

ً
ة لbيئأسواق النقد (املتوافقة مع املعاي�� الشرعية) املطروحة طرحـا

 Q�  .% من إجما�^ أصول الصندوق كحد أع10QRالسوق املالية وذلك ب�سبة قد تصل إ

  وممارساته االس$ثمار  ساتسيا  ب

من إجما�^ أصول  100% من إجما�^ أصول الصندوق و[حد أعQR %90الصندوق cش%ل رئ�ÛÜ0 _^ عملة سلعة الذ8ب بحد أد»ى  �س<ثمر

 ومرخصـة من جbة 
ً
 عاما

ً
الصندوق. كما �س<ثمر الصندوق _^ صناديق أدوات أسواق النقد (املتوافقة مع الضوابط الشرعية) املطروحة طرحـا

% من إجما�^ أصول الصندوق، و®س<ثمر الصندوق _^ صناديق 10تنظيمية مماثلة لbيئة السوق املالية بحد أعQR رقابية لbا معاي�� ومتطلبات 

bا معاي�� ومتطلبات تنظيمية مماثلة لbة رقابية لbواملرخصـة من ج 
ً
 عاما

ً
يئة سلعة الذ8ب (املتوافقة مع الضوابط الشرعية) املطروحة طرحـا

 íÛîمن 10السوق املالية بحد أق% Q�% من إجما�^ أصول الصندوق 10إجما�^ أصول الصندوق. يحتفظ الصندوق cسيولة نقدية قد تصل إ

  كحد أعQR. جميع اس<ثمارات الصندوق ست%ون خارج اململكة العر[ية السعودية.

 سياسة االس$ثمار وممارساته:

يدار الصندوق بأسلوب اإلدارة الغ�� »شط عند اس<ثماره _^ سلعة الذ8ب لتحقيق أ8داف الصندوق، و®س<ثمر cش%ل مباشر _^  -

 سلعة الذ8ب وال يتم استخدام أي مشتقات مالية. 
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الذ8ب. _^ حال ارتفاع ال يقدم الصندوق أي تنو®ع _^ األصول وال �غ�� »سب اس<ثماره _^ سلعة الذ8ب بناًء عQR توقعات سعر سلعة  -

سعر سلعة الذ8ب أو انخفاضbا فسيحاmي الصندوق 8ذا االرتفاع أو الËñول _^ سعر سلعة الذ8ب. عملة التداول _^ سوق سلعة 

، أي dغ�� _^ سعر سلعة الذ8ب 999,9الذ8ب �^ الدوالر األمر!%ي ب0نما وحدة التداول لسلعة الذ8ب �^ أونصة ذ8ب ذو نقاوة تبلغ 

 بالدوالر األمر!%ي. 999,9التغ�� _^ قيمة أونصة ذ8ب ذو نقاوة تبلغ 8و �عكس 

%. ُيقاس �1س¨Q الصندوق إ�Q محاmاة أداء املؤشر عن طر!ق اp"فاظ عQR عدم تجاوز 8امش اإلنحراف عن اp"د األقíÛî و8و  -

عائد األسبوÞ^ للمؤشر. مؤشر 8امش اإلنحراف عQR أنه االنحراف املعياري للفرق ب�ن العائد األسبوÞ^ للصندوق مقارنة بال

و8و مؤشر يتم استخراجه من بلومب��غ و8و �عكس سعر سلعة الذ8ب الفوري "  XAU / USDالصندوق 8و عملة سلعة الذ8ب "

  999,9بالدوالر األمر!%ي ل%ل أونصة من سلعة الذ8ب ذو نقاوة تبلغ 

 ملؤشر عQR أساس سنوي. مع ا �0.85س¨Q الصندوق إ�Q تحقيق حد أد»ى ملعامل االرتباط قدره  -

-  Q� % من إجما�^ أصول الصندوق وذلك لاللËEام بطلبات االس�Eداد.10يحتفظ مدير الصندوق ب�سبة سيولة نقدية قد تصل إ

فقط عن طر!ق مزود الذ8ب ا#"دد(بنك ان<سا سانباولو سو®سرا) ، كما  �999,9س<ثمر الصندوق _^ سلعة الذ8ب ذو نقاوة  -

 ومرخصـة من جbة رقابية لbا معاي�� �س<ثمر _^ صناديق سلع
ً
 عاما

ً
ة الذ8ب ال�� تتوافق مع املعاي�� الشرعية املطروحة طرحـا

 ومتطلبات تنظيمية مماثلة لbيئة السوق املالية. 

آلية إختيار صناديق سلعة الذ8ب املس<ثمر eÇا: س0تم تفضيل الصندوق ال�� ت%ون فيه مصار!فه منخفضة بال�سبة لصا_^ أصول  -

دوق ومتوافق مع املعاي�� الشرعية وت%ون اس<ثماراته خارج اململكة و!<بع أسلوب غ�� »شط عند االس<ثمار _^ عملة سلعة الصن

وأن ال �س<ثمر الصندوق املس<ثمر به _^ شرmات dعدين الذ8ب أو الشرmات ال�� تتداول بالذ8ب و!دار من قبل  XAU/USDالذ8ب 

̂ اململكة العر[يةمدير صندوق مرخص من 8يئة رقابية لbا   معاي�� ومتطلبات تنظيمية مماثلة لتلك ال�� تطبقbا 8يئة السوق املالية _

 السعودية و يتمتع cسمعة جيدة ومركز ما�^ سليم ومخاطر منخفضة وذلك حسب التص�يف والتقييم الداخR^ ملدير الصندوق.

لصندوق ال�� ت%ون فيه مصار!فه منخفضة بال�سبة لصا_^ آلية إختيار صناديق أدوات أسواق النقد املس<ثمر eÇا: س0تم تفضيل ا -

أصول الصندوق ومتوافق مع املعاي�� الشرعية وت%ون اس<ثماراته خارج اململكة و!دار من قبل مدير صندوق مرخص من 8يئة لbا 

و يتمتع cسمعة جيدة ومركز  معاي�� ومتطلبات تنظيمية مماثلة لتلك ال�� تطبقbا 8يئة السوق املالية _^ اململكة العر[ية السعودية

 ما�^ سليم ومخاطر منخفضة وذلك حسب التص�يف والتقييم الداخR^ ملدير الصندوق.

̂ سلعة الذ8ب أو صناديق سلعة الذ8ب  - لن يقوم مدير الصندوق بتوز®ع أي أر[اح عQR املش�Eك�ن وأي ر[ح من اس<ثمارات الصندوق _

 <ثمار8ا _^ الصندوق.أو صناديق أدوات أسواق النقد فس0تم إعادة اس

  جميع اس<ثمارات الصندوق ست%ون خارج اململكة العر[ية السعودية. -

  االس$ثمار صندوق  مدة .4

  ولن ي%ون 8ناك مدة محددة لعمل الصندوق وال تار!خ الستحقاق الصندوق. ،ذ8ب 8و صندوق اس<ثماري عام مفتوحصندوق فالكم لل

  حدود االس$ثمار /قيود .5

  .ح%ام الصندوق ومذكرة املعلوماتأوشروط و  يلËEم مدير الصندوق خالل إدارته للصندوق بالقيود واp"دود ال�� تفرضbا الئحة صناديق االس<ثمار 

  عملة الصندوق  .6

وق (الدوالر األمر!%ي)، فإن قيمة االش�Eاك يتم تحو!لbا إ�Q عملة الصندعملة الصندوق �^ الدوالر األمر!%ي، _^ حال رغبة املس<ثمر!ن االش�Eاك _^ الصندوق cعملة أخرى خالف عملة الصندوق 

 ألسعار الصرف السائدة و السار!ة _^ وقت تحو!ل مبلغ االش�Eاك.
ً
  وفقا
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  مقابل ا08دمات والعموالت واأل;عاب .7

  أ
تفاصيل P8ميع الرسوم املفروضة 

  ع�M الصندوق 

.  يحصل مدير الصندوق عQR  الصندوق  أصول % من صا_^ قيمة 0.5:  إدارة الصندوق  رسوم -
ً
 حيث الصندوق إدارة  أdعابسنو!ا

 .. لن يتم خصم أي رسوم باستôناء الرسوم الفعليةسنوي  رâع cش%ل وتخصم تقو!م يوم mل _^ تحسب

% من إجما�^ 0.10من الباطن : ال يقوم أم�ن اp"فظ بتحميل الصندوق أي رسـوم ب0نما تبلغ أdعاب أم�ن اp"فظ اp"فظ أم�ن رسوم -

% من إجما�^ قيمة أصول الصندوق تحت اp"فظ وتدفع 0.10قيمة األصول تحت اp"فظ. حيث يصبح إجما�^ أdعاب أم�ن اp"فظ 

 ألم�ن اp"فظ من الباطن
ً
 .رâعيا

 .سنوي  نصف cش%لتدفع و  يومي cش%لاألdعاب  dستحقالسنة، حيث  _^ أمر!ـ%ي دوالر 8,000: اp-ارõ^ املدقق رسوم -

 ل%ل عضو  1,600عضو مستقل عن mل اجتماع و بحد أقíÛî  ل%ل أمر!%ي دوالر 800 أعضاء مجلس اإلدارة: أdعاب -
ً
دوالر سنو!ا

) حيث  3,200مستقل (إجما�^ أdعاب األعضاء املستقل�ن لن تتجاوز 
ً
 mلتدفع و  يومي cش%لاألdعاب  dستحقدوالر أمر!%ي سنو!ا

 . السنة eÓاية

 وتخصم cش%ل يومي.لن يتم خصم  7,500أمر!%ي ( دوالر 2,000  :الرقابية الرسوم -
ً
ر!ال سعودي) تدفع لbيئة السوق املالية سنو!ا

 .أي رسوم باستôناء الرسوم الفعلية

 .اليوجد: االش�Eاك رسوم -

حمل الصندوق يتم X�dيلbا بالت%لفة و أي ت%اليف تتعلق بتداول الذ8ب يتحملbا الصندوق، كما يت مصار!ف التعامل (الوساطة): -

 .أدوات أسواق النقد و صناديق سلعة الذ8بت%اليف الوساطة عند االس<ثمار _^ صناديق 

  : يتحمل الصندوق مصار!ف التمو!ل الفعلية واملباشرة حسب السعر السائد _^ السوق  التمو!ل مصار!ف -

  لتداول  وتدفع يومي cش%ل dستحق) سعودي ر!ال 5,000( دوالر1,333.33: تداول  موقع _^ ال�شر رسوم -
ً
 .سنو!ا

 العامة الbيئة من الصادرة التنفيذية الالئحة dعليمات حسب املضافة القيمة ضر!بة تطبيق س0تم: املضافة القيمة ضر!بة رسوم -

 واألح%ام الشروط 8ذه _^ املذmورة واملصار!ف الرسوم جميع. والت%اليف واألdعاب واملصار!ف الرسوم جميع عQR والدخل للزmاة

  .ذلك خالف عQR النص يتم مالم املضافة القيمة ضر!بة dشمل ال للصندوق  األخرى  واملس<ندات

  ب
تفاصيل مقابل الصفقات املفروضة 

  ع�M االش�Aاك واالس�Aداد

  عند االس�Eداد النقدي فإنه اليتم فرض أي رسوم عQR املس<ثمر . .االش�Eاك حالة _^ املس<ثمر عQR رسوم أي فرض يتم ال -

حيث تخصم من قبل مدير الصندوق وتدفع cش%ل mامل االس�Eداد العي��  املس<ثمرفقط عند طلب  العي�� االس�Eداد رسوم فرض س0تم -

  :التا�^ النحو عQRألم�ن اp"فظ من الباطن وذلك 

 كيفية حسا�\ا  

 للذ8ب والنقل التأم�ن رسوم  1

  املس�Eد

 من املس�Eدةالكمية إجما�^ * ( 150 =ذ8ب بالدوالر األمر!%يال سلعةرسوم التأم�ن والنقل ل 

  )321.5/  باألونصة الذ8ب سلعة

  :أن حيث

-  ^�سعر سلعة الذ8ب بالدوالر بالدوالر األمر!%ي=  العي�� قيمة االس�Eدادإجما

 _^األمر!%ي لألونصة _^ نقطة التقو!م 
ً
الكمية إجما�^  ال�� تR^ يوم االس�Eداد مضرو[ا

 .باألونصة الذ8ب سلعة من املس�Eدة

قيمة االس�Eداد بالدوالر = إجما�^ بالدوالر األمر!%ي صا_^ قيمة االس�Eداد العي�� -

 .سوم ومصار!ف االس�Eداد العي�� بالدوالر األمر!%ير  -األمر!%ي 

بالدوالر  صا_^ قيمة االس�Eداد العي�� كمية سلعة الذ8ب املس�Eدة باألونصة=صا_^  -

 األمر!%ي لألونصة _^ نقطة التقو!م.سعر سلعة الذ8ب بالدوالر  /األمر!%ي
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أونصة و�^  32.15ن اليقل عن أيجب  كمية سلعة الذ8ب املس�Eدة باألونصةصا_^  -

 كيلو غرام من سلعة الذ8ب. d1عادل 

 .أمر!%ي دوالر 150 8و _^ االس�Eداد العي�� والنقل التأم�ن لرسوم األد»ى اp"د -

من إجما�^ قيمة االس�Eداد العي��  _^ االس�Eداد العي��تخصم رسوم التأم�ن والنقل  -

 بالدوالر األمر!%ي.

 32.15*كمية سلعة الذ8ب بالكيلو =كمية سلعة الذ8ب باألونصة -

_^ صورة  الذ8باملس�Eدة من سلعة  الكمية يتم dسليم طالب االس�Eداد العي�� صا_^ -

عQR كيلو غرام  1سبائك ذ8ب، حيث أن السÊيكة الواحدة من سلعة الذ8ب تحتوي 

 .سلعة الذ8بمن 

بالكيلو غرام (كمية سلعة  الذ8باملس�Eدة من سلعة  الكميةصا_^   حال mان _^  -

(أي التكفي الس�Eداد قيمة سلعة  كسور  عQR تحتوي ) 32.15/ الذ8ب باألونصة

  الكسور  قيمة دفع فس0تم الذ8ب/سÊيكة ذ8ب واحدة)
ً
 االس�Eداد لطالب نقدا

 .األمر!%ي لألونصة _^ نقطة التقو!مسعر سلعة الذ8ب بالدوالر  حسبب العي��

:^� لطالب االس�Eداد العي�� mالتا
ً
 يحسب املبلغ املدفوع نقدا

سعر * 32.15بالكيلو غرام *  الذ8باملس�Eدة من سلعة  الكميةصا_^ الكسور _^ 

  سلعة الذ8ب بالدوالر األمر!%ي لألونصة _^ نقطة التقو!م.

 �تحسب عن mل يوم تقو!ä بالدوالر األمر!%ي العي�� قيمة االس�Eدادإجما�^ % من 0.5 -  العي�� اp"فظ رسوم  2

اليوم الذي يتم الذي يR^ يوم طلب االس�Eداد العي�� إ�Q  التقو!ممن يوم وذلك 

الستالم كميات سلعة الذ8ب املستحقة لطالب   تحديده من قبل مدير الصندوق 

من إجما�^ قيمة خصم قيمة رسوم اp"فظ العي�� حيث يتم االس�Eداد العي��، 

 .االس�Eداد العي�� بالدوالر األمر!%ي

الذي يR^ يوم طلب االس�Eداد  التقو!ممن يوم للف�Eة تحسب رسوم اp"فظ العي��   -

 Q� mالتا�^:  اليوم الذي يتم تحديده من قبل مدير الصندوق العي�� إ

تقو!مية من % * (عدد األيام ال0.5إجما�^ قيمة االس�Eداد العي�� بالدوالر األمر!%ي* 

 Q�الستالم كميات   اليوم الذي يتم تحديده من قبل مدير الصندوق يوم التقو!م إ

 )365سلعة الذ8ب املستحقة لطالب االس�Eداد العي��/

كمية سلعة الذ8ب صا_^ عن استالم  العي�� االس�Eداد طالبيوم يتأخر فيه  أي -

% من 0.5 تحملفس�0داد ا#"دد من قبل مدير الصندوق _^ يوم االسEاملستحقة له 

 ̂ �تدفع من و  �تحسب عن mل يوم تقو!ä بالدوالر األمر!%ي العي�� قيمة االس�Eدادإجما

ملال%ي الوحدات  بالدفع مدير الصندوق  يلËEم نقًدا. طالب االس�Eداد العي��قبل 

عوائد االس�Eداد العي�� قبل موعد إقفال العمل _^ اليوم الثالث�ن التا�^ لنقطة 

íÛîداد كحد أق�Eالتقو!م ال�� ُحدد عند8ا سعر االس.   

تحسب رسوم اp"فظ العي�� خالل ف�Eة تأخ�� طالب االس�Eداد العي�� عن استالم   -

:^� كميات سلعة الذ8ب املستحقة له mالتا

^�% * (عدد أيام التأخ�� 0.5قيمة االس�Eداد العي�� بالدوالر األمر!%ي*  إجما

  )365/التقو!مية

̂  من% 0.5 ا�Q تصل قد  التعامل رسوم  3 � السوق  ظروف حسب وذلك األمر!%ي بالدوالر العي�� االس�Eداد قيمةإجما

  .من إجما�^ قيمة االس�Eداد العي�� بالدوالر األمر!%ي حيث تخصم
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 ضر!بة القيمة املضافة وفقتطبيق س0تم  -
ً
لتعليمات الالئحة التنفيذية الصادرة من الbيئة العامة للزmاة وضر!بة الدخل عQR جميع  ا

  الرسوم واملصار!ف والت%اليف.

  وال$سعAB التقو?م .8

  تقو?م أصول الصندوق    أ

مخصوما مefا mافة الËEامات الصندوق، أيا mان نوعbا و يتم تقو!م الصندوق عن طر!ق تقو!م mافة أصول الصندوق، أيا mان نوعbا و طبيعeàا، 

 طبيعeàا. و يتم تقو!م أصول الصندوق باألساليب التالية:

، يوما الثالثاء واp-م0س عند الساعة  -
ً
). حسب  10:00سلعة الذ8ب: س0تم تقييم سلعة الذ8ب عند نقطة التقو!م (مرت�ن أسبوعيا

ً
صباحا

مدير الصندوق  يقوم بËEو!د -بنك ان<سا سانباولو سو®سرا –لنقطة التقو!م ( مزود الذ8ب ا#"دد سعر إغالق الذ8ب _^ اليوم السابق 

 ( يوما اإلثن�ن واألرâعاء). عملة التداول _^ سوق الذ8ب �^ الدوالر األمر!%ي ب0نما وحدة التداول 
ً
^ �cسعر إغالق الذ8ب مرت�ن أسبوعيا

 بالدوالر األمر!%ي. 999,9عر الذ8ب قيمة األونصة من سلعة الذ8ب ذو نقاوة ، حيث �عكس س999,9أونصة ذ8ب ذو نقاوة تبلغ 

_^ حالة االس<ثمار _^ صناديق أدوات أسواق النقد أو صناديق سلعة الذ8ب ، س0تم تقو!مbا من خالل صا_^ قيمة الوحدة املعلنة  -

  مر به، س0تم اعتماد آخر سعر معلن عنه _^ يوم التقو!م.للصندوق املس<ثمر به، و_^ حال اختالف أيام التقو!م بال�سبة للصندوق املس<ث

  ب

  
، يوما الثالثاء واp-م0س عند الساعة   نقاط التقو?م عدد

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

ً
  صباحا

  ج
ال�� س$تخذ YZ حالة  جراءاتاإل 

ABالتقو?م أو ال$سع YZ ا08طأ  

_^ حال تقو!م أصل من أصول الصندوق cش%ل خاطئ أو حساب سعر الوحدة cش%ل خاطئ، فإن مدير الصندوق يوثق اp-طأ cش%ل  -

 عن اp-طأ _^ التقو!م أو ال<سع�� الذي �ش%ل ما »سÊته 
ً
٪ أو أك�ù من سعر الوحدة، و!تم اإلفصاح عن ذلك 0.5مباشر و!بلغ الbيئة فورا

 _^ موقع مدير الصندوق 
ً
 اإللك�Eو»ي واملوقع اإللك�Eو»ي للسوق و_^ تقار!ر الصندوق . فورا

سيقوم مدير الصندوق بتعو!ض جميع مال%ي الوحدات املتضرر!ن ( بما _^ ذلك مال%ي الوحدات السابق�ن ) عن جميع أخطاء التقو!م أو  -

  ال<سع�� دون تأخ��.

  د
طر?قة اح$ساب سعر  تفاصيل

  الوحدة

̂ mل يوم تقو!م، و!%ون تحديد التقو!م بناًء عQR جميع األصول ال�� تضمbا ا#"فظة   - يقوم مدير الصندوق بحساب اس<ثمارات الصندوق _

مخصوما مefا املستحقات اp-اصة بصندوق االس<ثمار _^ ذلك الوقت. و!تم حساب صا_^ قيمة األصول ل%ل وحدة " سعر الوحدة " بناًء 

 ية: عQR املعادلة التال

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

 mان نوعbا وطبيعeàا كما تم ايضاح طر!قة تقو!مbا _^ الفقرة ( -
ً
أ) من مذكرة املعلومات، /6ت%ون أصول الصندوق شاملة ل%ل االصول أيا

 ندوق.و[االضافة إ�Q النقد أو أي مستحقات أخرى للص

ت%ون الËEامات الصندوق شاملة ل%ل االلËEامات أيا mان نوعbا وطبيعeàا، بما _^ ذلك عQR سÊيل املثال ال اp"صر جميع القروض والذمم  -

  الدائنة.

  ووقت dشر سعر الوحدة م�ان  8ـ

 وذلك _^ يوم األحد (ليوم dعامل اp-م0س) و يوم األرâعاء  -
ً
اًء مس 3(ليوم dعامل الثالثاء) قبل الساعة يتم »شر سعر الوحدة مرت�ن أسبوعيا

 ع�ã موقع مدير الصندوق 
ً
و موقع  .www.falcom.com.sa بتوقيت اململكة العر[ية السعودية، و ست%ون متاحة للمس<ثمر!ن مجانا

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

  أ
شأن  YZ الصندوق  مدير  مسؤوليات

  طلبات االش�Aاك واالس�Aداد

�Q يتم قبول طلبات االش�Eاك واالس�Eداد _^ mل يوم عمل باململكة و!تم تنفيذ الطلبات _^ أيام التعامل للصندوق (الثـالثاء و اp-مـ0س) إ -

ك لتقو!م التا�^ ليوم االش�Eامساًء) وتنفيذ8ا عQR حسب سعر الوحدة _^ يوم ا eÓ4:30اية يوم العمل لدى فالكم ل.-دمات املالية (الساعة 

  أو االس�Eداد.

  ب

ف�Aة زمنية بBن ;سلم طلب  أق���

االس�Aداد ودفع عوائده ملالك 

  الوحدات

 _^ حال االس�Eداد النقدي يتم دفع عوائد االس�Eداد ملالك الوحدات قبل موعد إقفال العمل _^ اليوم اp-امس التا�^ لنقطة التقو!م ال�� -

االس�Eداد كحدü أقíÛî. _^ حال االس�Eداد العي�� للوحدات، يدفع مدير الصندوق ملال%ي الوحدات عوائد االس�Eداد ُحدد عند8ا سعر 

.íÛîداد كحد أق�Eلنقطة التقو!م ال�� ُحدد عند8ا سعر االس ^�  العي�� قبل موعد إقفال العمل _^ اليوم الثالث�ن التا

  يوجد ال  الصندوق  وحدات YZ التعامل قيود  ج

  د

� يؤجل مع|ا التعامل YZ ال� اa8االت

و  علق واإلجراءات املتبعة أالوحدات 

  YZ تلك اa8االت

 تأجيل طلبات االس�Aداد:

مل يجوز تأجيل تنفيذ أي طلب اس�Eداد ح�í يوم التعامل التا�^ إذا بلغ إجما�^ »سبة جميع طلبات االس�Eداد ملال%ي الوحدات _^ أي يوم dعا -

 قيمة أصول الصندوق.٪ أو أك�ù من صا_^ 10

س0تم اتباع إجراءات عادلة ومنصفة عند اختيار طلبات االس�Eداد املطلوب تأجيلbا حيث س0تم تنفيذ الطلبات املؤجلة عن طر!ق dسليم  -

 طلبات االس�Eداد النقدي والعي�� بال�Eت0ب حسب األسبقية _^ تقديم طلب االس�Eداد.

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

 يجب عQR مدير الصندوق dعليق االش�Eاك أو اس�Eداد الوحدات إذا طلبت الbيئة ذلك. -

 يجوز ملدير الصندوق dعليق االش�Eاك أو االس�Eداد إذا رأى cش%ل معقول أن التعليق يحقق مصاýp مال%ي وحدات الصندوق العام. -

ق التعامل _^ السوق الرئ0سة ال�� يتم فehا التعامل _^ األوراق املالية يجوز ملدير الصندوق dعليق االش�Eاك أو االس -
َّ
و األصول أ�Eداد إذا ُعل

األخرى ال�� يملكbا الصندوق ، إما cش%ل عام وÆما بال�سبة إ�Q أصول الصندوق ال�� يرى مدير الصندوق cش%ل معقول أeÓا جو8ر!ة 

 لصا_^ قيمة أصول الصندوق العام. 

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

 التأكد من عدم استمرار أي dعليق إال للمدة الضرور!ة وامل�ãرة مع مراعاة مصاýp مال%ي الوحدات. -

 مراجعة التعليق بصورة منتظمة وال<شاور مع مجلس إدارة الصندوق وأم�ن اp"فظ حول ذلك بصورة منتظمة. -

-  
ً
بأي dعليق مع توضيح أسباب التعليق، وÆشعار الbيئة ومال%ي الوحدات فور انeàاء التعليق بالطر!قة  شعار الbيئة ومال%ي الوحدات فورا

  نفسbا املستخدمة _^ اإلشعار عن التعليق واإلفصاح عن ذلك _^ املوقع اإللك�Eو»ي ملدير الصندوق واملوقع اإللك�Eو»ي للسوق.

  8ـ
ال�� يجري بمقتضا�ا  اإلجراءات

  اختيار طلبات االس�Aداد ال�� تؤجل

% أو أك�ù من صا_^ قيمة أصول الصندوق، سيقوم مدير الصندوق بتمديد اXpدول 10إذا بلغ إجما�^ مبالغ طلبات االس�Eداد املقدمة »سبة 

 Q�وق و!م . أما _^ حال االس�Eداد العي�� يفي مدير الصنديوم عمل، وتحسب من اليوم التا�^ ليوم التق 21الزم�� لنقل العائدات ح�í ف�Eة تصل إ

ج) من مذكرة املعلومات. سوف يتخذ مدير الصندوق إجراءات عادلة ومنصفة عند /7يوم عمل، كما 8و موýl _^ الفقرة ( 30بالطلب خالل 

Eداد النقدي والعي�� بال�Eسليم طلبات االسd ا. س0تمbداد املطلوب تأجيل�Eداد.اختيار طلبات االس�Eت0ب حسب األسبقية _^ تقديم طلب االس�  

  و
ملكية الوحدات إMN مس$ثمر?ن  نقل

  آخر?ن
  ال �سمح مدير الصندوق بنقل ملكية الوحدات إ�Q مس<ثمر!ن آخر!ن.

  اس$ثمار مدير الصندوق YZ الصندوق   ز

 للصندوق االش�Eاك _^ الصندوق 
ً
ابتداًء من طرحه، و!مكefا تخفيض قيمة مشاركeàا _^ يجوز لشركة فالكم ل.-دمات املالية بصفeàا مديرا

. كما س0تم اإلفصاح عن تفاصيل اس<ثمارات مدير الصندوق _^ حدات الصندوق cش%ل رâع 
ً
 للمستوى الذي �عد مناسبا

ً
الصندوق تدر!جيا

  ال�� �عد8ا مدير الصندوق. سنوي عن طر!ق املوقع اإللك�Eو»ي اp-اص بمدير الصندوق واملوقع اإللك�Eو»ي للسوق وكذلك التقار!ر
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  ح
اacدد واملواعيد ال¤\ائية  التار?خ

  لتقديم طلبات االش�Aاك واالس�Aداد

 أيام قبول طلبات االش�Aاك:

وم يمساًء) يوم اإلثن�ن بال�سبة لتقو!م يوم الثالثاء و eÓاية  4:30يمكن االش�Eاك _^ mل يوم عمل _^ موعد أقصاه eÓاية يوم عمل (الساعة  -

مساًء) يوم األرâعاء بال�سبة لتقو!م يوم اp-م0س، حيث يتم تنفيذ االش�Eاك cسعر التقو!م ا#"سوب _^ يوم الثالثاء  4:30(الساعة عمل 

م و!وم اp-م0س من mل أسبوع " أيام التعامل". _^ حالة لم يكن يوم التعامل يوم عمل فس0تم التنفيذ _^ يوم العمل التا�^. _^ حالة استال 

 �Eطلب االش.^� اك أو مبلغ االش�Eاك cعد التار!خ والوقت ا#"دد، تتم اجراءاته عQR أساس يوم التقو!م التا

 أيام قبول طلبات االس�Aداد:

يوم  مساًء) يوم اإلثن�ن بال�سبة لتقو!م يوم الثالثاء و eÓاية 4:30يمكن االس�Eداد _^ mل يوم عمل _^ موعد أقصاه eÓاية يوم عمل (الساعة  -

 مساًء) يوم األرâعاء بال�سبة لتقو!م يوم اp-م0س، حيث يتم تنفيذ االس�Eداد cسعر التقو!م ا#"سوب _^ يوم الثالثاء 4:30 عمل (الساعة

.^�  و!وم اp-م0س من mل أسبوع " أيام التعامل". _^ حالة لم يكن يوم التعامل يوم عمل فس0تم التنفيذ _^ يوم العمل التا

  ط
تقديم الطلبات ا08اصة  إجراءات

  باالش�Aاك أو االس�Aداد

 إجراءات االش�Aاك واالس�Aداد: 

 إجراءات االش�Aاك:   -

 إجراءات االش�Aاك النقدي YZ الوحدات: -1

يمكن شراء وحدات _^ الصندوق مقابل النقد فقط حيث اليتم قبول أي اش�Eاmات عي�ية. _^ حال شراء الوحدات cعملة أخرى غ�� عملة  -

 ألسعار الصرف السائدة والسار!ة _^ 
ً
الصندوق (الدوالر األمر!%ي)، س0تم تحو!ل العملة إ�Q عملة الصندوق من قبل مدير الصندوق وفقا

 وقت تحو!ل املبلغ، ثم س<تم عملية شراء الوحدات بناًء عQR قيمة املبلغ بالدوالر cعد التحو!ل.

موذج طلب االش�Eاك وتوقيعه وتوقيع شروط وأح%ام الصندوق ومذكرة املعلومات عQR الراغب�ن _^ شراء وحدات _^ الصندوق dعبئة ن -

وdسليمbا ألي فرع من فروع شركة فالكم ل.-دمات املالية خالل أي يوم عمل، أو dعبئة طلب االش�Eاك واملوافقة عQR شروط وأح%ام 

_^ اp"ساب ا#-صص لذلك، مع إلزامية إبراز املس<ثمر!ن الصندوق عن طر!ق نظام فالكم ل.-دمات اإللك�Eونية، وÆيداع مبلغ االش�Eاك 

البطاقة الوطنية/اXpواز ل.-ليجي�ن واإلقامة السار!ة للمقيم�ن، وفيما  و )للسعودي�ن(األفراد لبطاقة إثبات الbو!ة الوطنية السار!ة

 إ�Q »�-ة من ال�Xل التجاري.يتعلق باملس<ثمر االعتباري يتع�ن عليه تقديم خطاب معتمد من الشركة/املؤسسة باإلضافة 

يجوز ملدير الصندوق، بناًء عQR تقار!ر م%افحة غسل األموال و "إعرف عميلك" أو أي dعليمات تصدر عن أي جbة رقابية ح%ومية، رفض  -

مبلغ  طلبات االش�Eاك، وملدير الصندوق رفض أي طلب اش�Eاك يرى أنه قد يخالف نظام 8يئة السوق املالية. و_^ 8ذه اp"ال، ُيرد

 أيام عمل من تار!خ الرفض. 5االش�Eاك دون خصم أي رسوم أو خصومات خالل ف�Eة 

-  
ً
 .يقوم مدير الصندوق بمعاXpة mافة طلبات االش�Eاك و دون أي تأخ��، و dعطى األولو!ة _^ االش�Eاك للطلبات الواردة ملدير الصندوق أوال

 إجراءات االس�Aداد النقدي:   -2

بتعبئة نموذج طلب االس�Eداد وتوقيعه وdسليمه ملدير الصندوق من خالل فروعه _^ mل يوم عمل (مع إبراز يقوم حامل الوحدات  -

واإلقامةالسار!ة ) ل.-ليجي�ن( للسعودي�ن) والبطاقة الوطنية/اXpواز(قة إثبات الbو!ة الوطنية السار!ةاملس<ثمر!ن األفراد بطا

، وفيما يتعلق باملس<ثمر االعتباري يتع�ن عليه تقديم خطاب معتمد من الشركة/املؤسسة.باإلضافة إ�Q »�-ة من ال�Xل للمقيم�ن)(

 
ً
التجاري)، أو dعبئة طلب االس�Eداد وdسليمه عن طر!ق نظام فالكم ل.-دمات اإللك�Eونية، وتتم معاXpة طلبات االس�Eداد مرت�ن أسبوعيا

 لطلبات املستلمة ح�eÓ íاية عمل يوم اإلثن�ن) و خم0س (للطلبات املستلمة ح�eÓ íاية عمل يوم األرâعاء) ح�íوذلك _^ mل يومي ثالثاء (ل

 مساًء).  eÓ4:30اية يوم العمل (الساعة 

م ال�� _^ حال االس�Eداد النقدي يتم دفع عوائد االس�Eداد ملالك الوحدات قبل موعد إقفال العمل _^ اليوم اp-امس التا�^ لنقطة التقو! -

 .íÛîأق üداد كحد�Eُحدد عند8ا سعر االس 

  

 



14 
 

 

 إجراءات االس�Aداد العي¦�: -3

_^ حال االس�Eداد العي�� للوحدات، يدفع مدير الصندوق ملال%ي الوحدات عوائد االس�Eداد العي�� قبل موعد إقفال العمل _^ اليوم  -

 حد أقíÛî.الثالث�ن التا�^ لنقطة التقو!م ال�� ُحدد عند8ا سعر االس�Eداد ك

دد يدفع مدير الصندوق ملال%ي الوحدات عوائد االس�Eداد العي�� قبل موعد إقفال العمل _^ اليوم الثالث�ن التا�^ لنقطة التقو!م ال�� ُح   -

عند8ا سعر االس�Eداد كحد أقíÛî . خالل 8ذه الف�Eة يتم إشعار أم�ن اp"فظ من الباطن بطلب االس�Eداد العي�� وâعد عملية املراجعة 

وقبول الطلب يلËEم أم�ن اp"فظ من الباطن بتوف�� كمية سلعة الذ8ب املس�Eدة _^ املقر الرئ�ÛÜ0 ألم�ن اp"فظ من الباطن (جنيف، 

 �Eجنيف  -3سو®سرا، بوليفارد دي ث0يCH-120). 

 س0تم إشعار طالب االس�Eداد باليوم ا#"دد الذي �ستطيع فيه استالم كميات سلعة الذ8ب املستحقة له.  -

�ساوي كمية سلعة الذ8ب املطلو[ة لالس�Eداد من قبل  999,9يلËEم أم�ن اp"فظ من الباطن بتوف�� كمية من سلعة الذ8ب ذو نقاوة تبلغ  -

 طالب االس�Eداد. 

لرئ�ÛÜ0 يتع�ن عQR طالب االس�Eداد استالم الذ8ب من أم�ن اp"فظ من الباطن املتواجد خارج اململكة العر[ية السعودية و الذي يقع مقره ا -

 �Eجنيف  -3_^ جنيف، سو®سرا، بوليفارد دي ث0يCH-120  وذلك بوجود مفوض من قبل مدير الصندوق. س0تحمل مدير الصندوق

 ت%اليف سفر وÆقامة املفوض من قبل مدير الصندوق فقط.

صندوق وتدفع cش%ل mامل س0تم فرض رسوم االس�Eداد العي�� فقط عند طلب املس<ثمر االس�Eداد العي�� حيث تخصم من قبل مدير ال -

:^� ألم�ن اp"فظ من الباطن وذلك عQR النحو التا

   رسوم التأم�ن والنقل للذ8ب املس�Eد:  1

 )321.5* (إجما�^ الكمية املس�Eدة من سلعة الذ8ب باألونصة /  150رسوم التأم�ن والنقل لسلعة الذ8ب بالدوالر األمر!%ي=   -

 حيث أن: -

داد بالدوالر األمر!%ي= سعر سلعة الذ8ب بالدوالر األمر!%ي لألونصة _^ نقطة التقو!م ال�� تR^ يوم االس�E إجما�^ قيمة االس�Eداد العي��  -

 _^ إجما�^ الكمية املس�Eدة من سلعة الذ8ب باألونصة.
ً
 مضرو[ا

ف االس�Eداد العي�� بالدوالر سوم ومصار!ر  -صا_^ قيمة االس�Eداد العي�� بالدوالر األمر!%ي= إجما�^ قيمة االس�Eداد بالدوالر األمر!%ي  -

 األمر!%ي.

صا_^ كمية سلعة الذ8ب املس�Eدة باألونصة= صا_^ قيمة االس�Eداد العي�� بالدوالر األمر!%ي/ سعر سلعة الذ8ب بالدوالر األمر!%ي  -

 لألونصة _^ نقطة التقو!م.

 كيلو غرام من سلعة الذ8ب. 1دل أونصة و�^ dعا 32.15صا_^ كمية سلعة الذ8ب املس�Eدة باألونصة يجب ان اليقل عن  -

 دوالر أمر!%ي. 150اp"د األد»ى لرسوم التأم�ن والنقل _^ االس�Eداد العي�� 8و  -

 تخصم رسوم التأم�ن والنقل _^ االس�Eداد العي�� من إجما�^ قيمة االس�Eداد العي�� بالدوالر األمر!%ي. -

 32.15كمية سلعة الذ8ب باألونصة=كمية سلعة الذ8ب بالكيلو * -

يتم dسليم طالب االس�Eداد العي�� صا_^ الكمية املس�Eدة من سلعة الذ8ب _^ صورة سبائك ذ8ب، حيث أن السÊيكة الواحدة من سلعة  -

 عQR كيلو غرام من سلعة الذ8ب. 1الذ8ب تحتوي 

وي عQR كسور (أي التكفي ) تحت32.15_^ حال mان صا_^ الكمية املس�Eدة من سلعة الذ8ب بالكيلو غرام (كمية سلعة الذ8ب باألونصة / -

 لطالب االس�Eداد العي�� بحسب سعر سلعة الذ8ب 
ً
الس�Eداد قيمة سلعة الذ8ب/سÊيكة ذ8ب واحدة) فس0تم دفع قيمة الكسور نقدا

:^� لطالب االس�Eداد العي�� mالتا
ً
 بالدوالر األمر!%ي لألونصة _^ نقطة التقو!م. يحسب املبلغ املدفوع نقدا

* سعر سلعة الذ8ب بالدوالر األمر!%ي لألونصة _^ نقطة 32.15الكمية املس�Eدة من سلعة الذ8ب بالكيلو غرام * الكسور _^ صا_^ 

  التقو!م.
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 رسوم اp"فظ العي��: -2

اد % من إجما�^ قيمة االس�Eداد العي�� بالدوالر األمر!%ي تحسب عن mل يوم تقو!�ä وذلك من يوم التقو!م الذي يR^ يوم طلب االس�Eد0.5 -

العي�� إ�Q اليوم الذي يتم تحديده من قبل مدير الصندوق الستالم كميات سلعة الذ8ب املستحقة لطالب االس�Eداد العي��، حيث يتم 

 خصم قيمة رسوم اp"فظ العي�� من إجما�^ قيمة االس�Eداد العي�� بالدوالر األمر!%ي.

م طلب االس�Eداد العي�� إ�Q اليوم الذي يتم تحديده من قبل مدير تحسب رسوم اp"فظ العي�� للف�Eة من يوم التقو!م الذي يR^ يو  -

:^� الصندوق mالتا

مدير  % * (عدد األيام التقو!مية من يوم التقو!م إ�Q اليوم الذي يتم تحديده من قبل0.5إجما�^ قيمة االس�Eداد العي�� بالدوالر األمر!%ي*  -

 )365االس�Eداد العي��/الصندوق الستالم كميات سلعة الذ8ب املستحقة لطالب 

أي يوم يتأخر فيه طالب االس�Eداد العي�� عن استالم صا_^ كمية سلعة الذ8ب املستحقة له _^ يوم االس�Eداد ا#"دد من قبل مدير  -

̂ قيمة االس�Eداد العي�� بالدوالر األمر!%ي تحسب عن mل يوم تقو!�ä وتدفع من قبل طالب االس0.5Eالصندوق فس0تحمل  ��داد % من إجما

 ^�نقطة لالعي�� نقًدا. يلËEم مدير الصندوق بالدفع ملال%ي الوحدات عوائد االس�Eداد العي�� قبل موعد إقفال العمل _^ اليوم الثالث�ن التا

 .íÛîداد كحد أق�Eالتقو!م ال�� ُحدد عند8ا سعر االس 

 ميات سلعة الذ8ب املستحقة له mالتا�^:تحسب رسوم اp"فظ العي�� خالل ف�Eة تأخ�� طالب االس�Eداد العي�� عن استالم ك -

 )365% * (عدد أيام التأخ�� التقو!مية/0.5إجما�^ قيمة االس�Eداد العي�� بالدوالر األمر!%ي*  -

 رسوم التعامل: -3

-  Q�̂ قيمة 0.5قد تصل ا �̂ قيمة االس�Eداد العي�� بالدوالر األمر!%ي وذلك حسب ظروف السوق حيث تخصم من إجما �االس�Eداد % من إجما

 العي�� بالدوالر األمر!%ي.

 كيلو غرام من سلعة الذ8ب. 1أونصة و�^ dعادل  32.15أقل كمية لالس�Eداد العي�� cعد خصم رسوم ومصار!ف االس�Eداد العي�� �^  -

، يوما الثالثاء واp-م0س عند الساعة  -
ً
، حيث أن سعر سلعة الذ8ب �عكس سع 10:00يتم التقو!م مرت�ن أسبوعيا

ً
ر أونصة ذ8ب صباحا

 بالدوالر األمر!%ي.  999,9ذو نقاوة تبلغ 

 اp"د األد»ى لالش�Eاك _^ الصندوق:

ل m دوالر . كما يجوز ملال%ي الوحدات اس�Eداد  500دوالر أمر!%ي واp"د األد»ى لالش�Eاك اإلضا_^ 8و  500اp"د األد»ى لالش�Eاك _^ الصندوق 8و 

 مefا. اp"د
ً
أونصة من سلعة  32.15دوالر أمر!%ي، ولالس�Eداد العي��  500األد»ى لالس�Eداد النقدي 8و مبلغ  الوحدات العائدة لbم أو جزءا

دوالر  500كيلو غرام من سلعة الذ8ب) وذلك cعد خصم رسوم ومصار!ف االس�Eداد العي��. اp"د األد»ى لرصيـد امللكيـة 8و مبلغ  1الذ8ب (

 أمر!%ي.

 االس�Eداد ودفع عوائده ملالك الوحدات:أقíÛî ف�Eة زمنية ب�ن dسلم طلب 

 ُحدد_^ حال االس�Eداد النقدي يتم دفع عوائد االس�Eداد ملالك الوحدات قبل موعد إقفال العمل _^ اليوم اp-امس التا�^ لنقطة التقو!م ال�� 

الوحدات عوائد االس�Eداد العي�� قبل  عند8ا سعر االس�Eداد كحدü أقíÛî. _^ حال االس�Eداد العي�� للوحدات، يدفع مدير الصندوق ملال%ي

. íÛîداد كحد أق�Eلنقطة التقو!م ال�� ُحدد عند8ا سعر االس ^�  موعد إقفال العمل _^ اليوم الثالث�ن التا

  

  دdى لالش�Aاك أو االس�Aداداأل  اa8د  ي

ل m دوالر . كما يجوز ملال%ي الوحدات اس�Eداد  500دوالر أمر!%ي واp"د األد»ى لالش�Eاك اإلضا_^ 8و  500اp"د األد»ى لالش�Eاك _^ الصندوق 8و 

 مefا. اp"د األد»ى لالس�Eداد النقدي 8و مبلغ 
ً
أونصة من سلعة  32.15دوالر أمر!%ي، ولالس�Eداد العي��  500الوحدات العائدة لbم أو جزءا

  أمر!%ي.دوالر  500كيلو غرام من سلعة الذ8ب). اp"د األد»ى لرصيـد امللكيـة 8و مبلغ  1الذ8ب (

  ك
اa8د األدdى للمبلغ الذي ينوي مدير 

  الصندوق جمعه

دوالر أمر!%ي. و_^ حال عدم جمع اp"د األد»ى خالل  3,000,000اp"ّد األد»ى للمبلغ الذي ينوي مدير الصندوق جمعه لبدء عمل الصندوق 8و

  ناتجة عن اس<ثمار8ا ا�Q مال%ي الوحدات دون أي حسم.مدة الطرح األو�^ سوف يقوم مدير الصندوق بإعادة مبالغ االش�Eاك وأي عوائد 
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  ل

اإلجراءات الت©aيحية الالزمة 

 ماليBن 10لضمان اس$يفاء متطلب 

  عادل ما(أي  سعودي ر?ال

دdى أدوالر أمر?�ي) كحد  2,666,667

  لصاYZ قيمة أصول الصندوق 

 إعفاء تم فإنه قد) م29/11/2018ه (املوافق 21/03/1440بتار!خ  1/6/7733/18بناًء عQR التعميم الصادر من 8يئة السوق املالية رقم ص/

  .الصناديق أصول  X�pم األد»ى اp"د من العامة الصناديق مديري 

  التوزHع سياسة . 10

    لن يقوم مدير الصندوق بتوز®ع أر[اح عQR املش�Eك�ن.

  الوحدات مال�ي MNإ التقار?ر  تقديم . 11

  أ

ة األولية يوما من eÓاية ف�Eة التقر!ر. و تحتوي 8ذه التقار!ر عQR القوائم املالي �35عد مدير الصندوق التقار!ر املالية األولية للصندوق mل نصف سنة ميالدية و!<يحbا ل.Xمbور خالل  -

 .الصندوق خالل الف�Eةومعلومات عن مدير الصندوق و أي معلومات أخرى cشأن أ»شطة 

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

ً
�Q يوما

  .معلومات عن مدير الصندوق وأم�ن اp"فظ كما _^ eÓاية السنة املالية

  ب

قع السوق االلك�Eو»ي. أي dسليم 8ذه التقار!ر عند الطلب من خالل م%اتب مدير الصندوق دون أي رسوم، كما سوف يتم »شر8ا _^ املوقع اإللك�Eو»ي ملدير الصندوق ومو يتم  -

_^ املوقع االلك�Eو»ي ملدير الصندوق أو موقع السوق  معلومات مالية أخرى يتطلب »شر8ا بما _^ ذلك أسعار الوحدات أو اإلعالن عن أي dعليق لتقو!م الوحدات سوف يتم »شر8ا

مس<ثمر!ن حسب عناو!efم امل�Xلة االلك�Eو»ي وت%ون متاحة للمس<ثمر!ن من خالل م%اتب مدير الصندوق دون أي رسوم. أي إخطارات للمس<ثمر!ن يقوم مدير الصندوق بإرسالbا لل

  ._^ �Xل حامR^ الوحدات

  ج

 من mل صفقة _^ وحدات 15مال%ي الوحدات بÊيانات حول صا_^ قيمة أصول الوحدات ال�� يمتلكbا و�Xل صفقاته _^ وحدات الصندوق خالل (يقوم مدير الصندوق بËEو!د  -
ً
) يوما

 العام عQR مدار السنة املالية وذلكبيان سنوي إ�Q مال%ي الوحدات ي.-ص صفقاته _^ وحدات الصندوق  و السنو!ة املاليـة القوائمسال Æر ال�� يقوم eÇا مالك الوحدات. و  الصندوق 

 من eÓاية السنة املالية.30خالل (
ً
  ) يوما

  الوحدات مال�ي PQل . 12

  يقوم مدير الصندوق بإعداد وتحديث �Xل خاص بمال%ي الوحدات وحفظه _^ اململكة العر[ية السعودية.

  الوحدات مال�ي اجتماع . 13

  أ
ال�� يد»M ف¡\ا إMN عقد  الظروف

  الوحدات ملال�ياجتماع 

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

 ) أيام من استالم طلب كتاâي من أم�ن اp"فظ.10يقوم مدير الصندوق بالدعوة الجتماع مال%ي الوحدات خالل ( -

مالك أو أك�ù من مال%ي الوحدات  كتاâي من ) أيام من استالم طلب10يقوم مدير الصندوق بالدعوة الجتماع مال%ي الوحدات خالل ( -

  % عQR األقل من قيمة وحدات الصندوق.25الذين يمل%ون مجتمع�ن أو منفردين 

  ب
 اجتماع عقد إMN الدعوة جراءاتإ

  ملال�ي الوحدات

و[إرسال إشعار ت%ون الدعوة الجتماع مال%ي الوحدات باإلعالن عن ذلك _^ موقع مدير الصندوق اإللك�Eو»ي واملوقع اإللك�Eو»ي للسوق،  -

 كتاâي إ�Q جميع مال%ي الوحدات وأم�ن اp"فظ وذلك:

 قبل عشرة أيام عQR األقل من االجتماع. -

 قبل االجتماع. وس0تضمن اإلشعار تار!خ االجتماع وم%انه ووقته والقرارات املق�Eحة.21و[مدة ال تز!د عن ( -
ً
 ) يوما

 إال إذا حضره عدد -
ً
% عQR األقل من قيمة وحدات 25من مال%ي الوحدات يمل%ون مجتمع�ن  ال ي%ون اجتماع مال%ي الوحدات k"يحا

 الصندوق العام.
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إذا لم يتم اس<يفاء النصاب املذmور _^ الفقرة السابقة، فسيقوم مدير الصندوق بالدعوة الجتماع ثا»ي باإلعالن عن ذلك _^ موقع مدير  -

كتاâي إ�Q جميع مال%ي الوحدات وأم�ن اp"فظ قبل موعد االجتماع الثا»ي  الصندوق اإللك�Eو»ي واملوقع اإللك�Eو»ي للسوق و[إرسال إشعار

 أيا mانت »سبة الوحدات املمثلة _^ االجتماع.5بمدة التقل عن (
ً
 ) أيام. و®عد االجتماع الثا»ي k"يحا

  يجوز ل%ل مالك وحدات dعي�ن وكيل له لتمثيله _^ اجتماع مال%ي الوحدات. -

  يجوز ل%ل مالك وحدات اإلدالء بصوت واحد _^ اجتماع مال%ي الوحدات عن mل وحدة يمتلكbا وقت االجتماع.  تصو?ت مال�ي الوحدات حقوق   ج

  الوحدات مال�ي حقوق  . 14

 من مدير الصندوق. -
ً
 اp"صول عQR مذكرة املعلومات وم.-ص املعلومات الرئ0سية باللغة العر[ية مجانا

 مدير الصندوق بطر!قة موجزة وâسيطة، و!تضمن املعلومات املتعلقة بخصائص الصندوق.اp"صول عQR م.-ص املعلومات الرئ0سية الذي �عده  -

 عند الطلب. -
ً
 اp"صول عQR م.-ص ل�Xل مال%ي الوحدات (عQR أن يظbر 8ذا امل.-ص جميع املعلومات املرتبطة باملالك مقدم الطلب فقط) مجانا

 ات مال%ي الوحدات.حق التصو!ت _^ اجتماع –ل املثال ال اp"صر ÊيعQR س –ممارسة جميع اp"قوق املرتبطة بالوحدات بما _^ ذلك  -

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

 دت)اس�Eداد الوحدات (_^ الصندوق العام املفتوح) قبل سر!ان أي dغي�� أسا��Û بدون رسوم اس�Eداد (إن وج -

 من سر!ان التغي��.21تلقي إشعار كتاâي من مدير الصندوق بأي dغي��ات مbمة مق�Eحة قبل ( -
ً
 ) يوما

 اس�Eداد الوحدات (_^ الصندوق العام املفتوح) قبل سر!ان أي dغي�� مbم بدون رسوم اس�Eداد (إن وجدت) -

 ) أيام من سر!ان التغي��.8لعام قبل (تلقي إشعار كتاâي من مدير الصندوق بأي dغي�� واجب اإلشعار _^ الصندوق ا -

 تلقي إشعار فوري من مدير الصندوق عند قيامه بفرض dعليق لالش�Eاك أو االس�Eداد لوحدات للصندوق مع توضيح أسباب التعليق. -

 تلقي إشعار فوري من مدير الصندوق عند قيامه بإeÓاء التعليق لالش�Eاك أو االس�Eداد لوحدات للصندوق. -

 دات املتضرر!ن اp"ق _^ اp"صول عd QRعو!ض من مدير الصندوق عن جميع أخطاء التقو!م أو ال<سع��.ملال%ي الوح -

 إصدار قرار خاص بطلب عزل أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الصندوق، و!وجه 8ذا الطلب ملديرالصندوق. -

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

 للمادة ( -
ً
 ) من الئحة صناديق االس<ثمار.71أن يلËEم مدير الصندوق بتطبيق جميع متطلبات تقديم التقار!ر إ�Q مال%ي الوحدات وفقا

 _^ حال دمج الصناديق، يلËEم مدير الصندوق بتطبيق جميع متطلبات الباب الساcع من الئحة صناديق االس<ثمار. -

 ي إشعار كتاâي فوري من مدير الصندوق عند عزله ألم�ن اp"فظ املع�ن من قبله.تلق -

 تلقي إشعار من مدير الصندوق عند إeÓاء الصندوق العام. -

  باإلضافه إ�Q أي حقوق أخرى مذmورة _^ الئحة صناديق اإلس<ثمار. -

  الوحدات مال�ي مسؤولية . 15

  اس<ثماره _^ الصندوق أو جزء منه، والي%ون له أي مسئولية عن ديون والËEامات الصندوق.تقتصر مسئولية مال%ي الوحدات _^ تحمل خسارة 

  الوحدات خصائص . 16

  ^ أصول واس<ثمارات الصندوق.جميع وحدات الصندوق من نفس النوع ولbا نفس القيمة واملم�Ëات واp"قوق. وتمثل mل وحدة حصة مشاعة غ�� مجزأة ذات قيمة »سÊية م<ساو!ة _

  الصندوق  وأح�ام شروط YZ التغيABات . 17

  ناديق االس<ثمار.يخضع 8ذا الصندوق Xpميع األح%ام املنظمة لتغي�� شروط وأح%ام صناديق االس<ثمار العامة واملوافقات واإلشعارات ا#"ددة بموجب الئحة ص  أ

  ب
_^ 8ذه الشروط واألح%ام، و[نود طلب االش�Eاك أو أي وثائق أخرى ذات عالقة بالصندوق بامتالك وحدات _^ الصندوق يوافق املش�Eك عQR أن شروط وأح%ام الصندوق الواردة  -

 p"فظ من الباطن.ستحكم العالقة ب0نه و ب�ن مدير الصندوق كما يوافق عQR الشروط و األح%ام ال�� تحكم العالقة ب�ن مدير الصندوق و أم�ن اp"فظ و أم�ن ا
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 للمتطلبات النظامية واللوائح املرعية، بتعديل 8ذه الشروط واألح%ام، أو أي وثائق أخرى، cعد اp"صول يوافق املش�Eك كذلك عQR أن مدير الصند -
ً
وق قد يقوم من وقت آلخر، وفقا

̂ تلك اp"ال، يقوم  صندوق بإشعار مال%ي الوحدات مدير العQR موافقة مال%ي الوحدات ومن ثم موافقة 8يئة السوق املالية عQR التغي��ات األساسية _^ شروط وأح%ام الصندوق. و_

 ) أيام من سر!ان التغي��.10واإلفصاح عن تفاصيل التغي��ات األساسية _^ موقعه اإللك�Eو»ي واملوقع اإللك�Eو»ي للسوق وذلك قبل (

 بأي dغي��ات مbمة مق�Eحة _^ شروط وأح%ام الص -
ً
ندوق. و_^ تلك اp"ال، يقوم مدير الصندوق بإشعار يقوم مدير الصندوق بإشعار 8يئة السوق املالية ومال%ي الوحدات كتابيا

 من سر!ان التغي��. كما سيقوم مدير الصندوق باإلفصاح عن تفاصيل التغي��ات املbمة _^ موقعه اإللك�Eو»ي واملوقع 21مال%ي الوحدات بالتغي��ات املbمة وذلك قبل (
ً
) يوما

 ) أيام من سر!ان التغي��.10اإللك�Eو»ي للسوق وذلك قبل (

 بأي dغي��ات واجبة اإلشعار وذلك قبل ( -
ً
 ) أيام من سر!ان التغي��. كما سيقوم مدير الصندوق باإلفصاح8يقوم مدير الصندوق بإشعار 8يئة السوق املالية ومال%ي الوحدات كتابيا

  أيام من سر!ان التغي��. )21عن تفاصيل التغي��ات الواجبة اإلشعار _^ موقعه اإللك�Eو»ي واملوقع اإللك�Eو»ي للسوق وذلك قبل (

   االس$ثمار  صندوق  [\اءإ . 18

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

 برغبته _^ ذلك قبل مدة ال تقل عن واحد وعشر!ن  -
ً
 من التار!خ املسeàدف إل21eÓ( إذا رغب مدير الصندوق بإeÓاء الصندوق، فيجب عليه إشعار الbيئة ومالك الوحدات كتابيا

ً
اء ) يوما

 الصندوق دون اإلخالل بالشروط واألح%ام ومذكرة املعلومات اp-اصة بالصندوق.

 لصندوق.يجب عQR مدير الصندوق البدء _^ إجراءات تصفية الصندوق فور انeàائه، وذلك دون اإلخالل بالشروط واألح%ام ومذكرة املعلومات اp-اصة با  -

 واملوقع اإللك�Eو»ي للسوق املالية السعودية (تداول) انeàاء مدة الصندوق وتصفيته. يجب عQR مدير الصندوق اإلعالن _^ موقعه اإللك�Eو»ي  -

  

 

  الصندوق  مدير  . 19

  أ
 وواجباته الصندوق  مدير  م|ام

  ومسؤولياته

وشروط وأح%ام الصندوق ومذكرة  مؤسسات السوق املالية) العمل ملص."ة مال%ي الوحدات بموجب أح%ام الئحة صناديق االس<ثمار والئحة 1

 املعلومات، وذلك فيما يتعلق بالصندوق. 

بما _^ ذلك واجب األمانة ة مؤسسات السوق املالي) يقع عQR عاتق مدير الصندوق االلËEام بجميع املبادئ والواجبات ال�� نصت علehا الئحة 2

 تجاه مال%ي الوحدات، والذي يتضمن العمل بما يحقق مصاb"pم و[ذل اp"رص املعقول. 

 عن القيام باآلdي: 3
ً
 ) ي%ون مدير الصندوق مسؤوال

 إدارة الصندوق.  .1

 عمليات الصندوق، بما فehا اp-دمات اإلدار!ة املقدمة إ�Q الصندوق.  .2

 طرح وحدات الصندوق   .3

 الصندوق (ومذكرة املعلومات) واكتمالbا وأeÓا mاملة وواl"ة وk"يحة وغ�� مضللة.  التأكد من دقة شروط وأح%ام -

 عن االلËEام بأح%ام الئحة صناديق االس<ثمار، سواٌء أأدى مسؤولياته وواجباته cش%ل مباشر أم mلف eÇا ج4
ً
bة ) ُ�عّد مدير الصندوق مسؤوال

 تجاه مال%ي الوحدات عن مؤسسات السوق املاليةة صناديق االس<ثمار والئحة خارجية بموجب أح%ام الئح
ً
، وُ®عد مدير الصندوق مسؤوال

 خسائر الصند وق الناجمة cسÊب االحتيال أو اإل8مال أو سوء التصرف أو التقص�� املتعمد. 

 عن وضع السياسات واالجراءات لرصد ا#-اطر ال�� ت5
ً
ؤثر _^ اس<ثمارات الصندوق، وضمان سرعة التعامل ) ُ�عّد مدير الصندوق مسؤوال

 معbا. عQR أن تتضمن تك السياسات واإلجراءات القيام cعملية تقو!م ا#-اط ر cش%ل سنوي عQR األقل. 

 عن االلËEام بما ورد _^ امل."ق رقم (6
ً
رات قة أو اإلشعا)من الئحة صناديق االس<ثمار عند التقدم بطلبات املواف11) ُ�عَد مدير الصندوق مسؤوال

 للbيئة. 

  ) تطبيق برنامج مراقبة املطابقة وااللËEام لصندوق االس<ثمار، وتزو!د الbيئة ب�تائج التطبيق عند طل�eا.7

  ب
مدير الصندوق YZ ;عيBن مدير  حق

  صندوق من الباطن
  يحق ملدير الصندوق dعي�ن مدير صندوق من الباطن إذا رأى ضرورة لذلك.

  ج
 الصندوق  مدير  لعزل  املنظمة األح�ام

  اس$بداله أو 

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

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

 وذلك _^ حال وقوع أي من اp"االت اآلتية:

 .مؤسسات السوق املاليةتوقف مدير الصندوق عن ممارسة »شاط اإلدارة دون إشعار الbيئة بذلك بموجب الئحة 
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 إلغاء ترخيص مدير الصندوق _^ ممارسة »شاط اإلدارة أو �"ب أو dعليقه من قبل الbيئة.  .1

 تقديم طلب إ�Q الbيئة من مدير الصندوق إللغاء ترخيص _^ ممارسة »شاط اإلدارة.  .2

 الËEام النظام أو لوائحه التنفيذية.ب -ش%ل تراه الbيئة جو8ر!اc -إذا رأت الbيئة أن مدير الصندوق قد أخل   .3

وفاة مدير ا#"فظة االس<ثمار!ة الذي يدير أصول صندوق االس<ثمار أو 	Xزه أواستقالته مع عدم وجود ©-ص آخر م�Xل لدى   .4

 االس<ثمار أو أصول الصناديق ال�� يدير8ا مدير ا#"فظة.مدير الصندوق قادر عQR إدارة أصول صندوق 

 أeÓا ذات أ8مية جو8ر!ة. -ناء عQR أسس معقولةب –أي حالة أخرى ترى الbيئة   .5

 من الفقرة (أ) أعاله. 5يجب عQR مدير الصندوق إشعار 8يئة السوق املالية بأي من اp"االت الوارد ذكر8ا _^ الفقرة  )ب 

 للفقرة (أ) في<يع�ن عQR مدير الصندوق التعاون cش%ل mامل من أجل املساع_^ حال مارست 8 )  ج
ً
 من صالحياeÉا وفقا

ً
دة يئة السوق املالية أيا

 األو�Q من dعي�ن مدير الصندوق البديل. و!جب عQR  60عd QRسbيل النقل السلس للمسؤوليات إ�Q مدير الصندوق البديل وذلك خالل الـ
ً
يوما

 لتقدير 8يئة السوق املالية ا#"ض، إ�Q مدير الصندوق البديل جميع مدير الصندوق املعزو 
ً
 ووفقا

ً
 ومناسبا

ً
ل أن ينقل حيثما mان ضرور!ا

  العقود املرتبطة بالصندوق.

  اa8فظ أمBن . 20

  أ
 وواجباته اa8فظ أمBن م|ام

  ومسؤولياته

 األدوار األساسية ومسؤوليات أمBن اa8فظ:

 املبالغ النقدية املتحصلة من طرح وحدات الصندوق واإلش�Eاmات للعمالء.فتح حساب بن%ي محR^ وÆيداع جميع   -

 لالتفاقية املوقعة معه واملbام املوmلة إليه.  -
ً
 اإلشراف عQR أم�ن اp"فظ من الباطن لضمان أدائه ألدواره عQR أتم وجه وفقا

 

 األدوار األساسية ومسؤوليات أمBن اa8فظ من الباطن:

 cش%ل منفصل عن أي أوراق مالية أو أصول أخرى عائدة ألم�ن اp"فظ بالباطن أو مدير الصندوق.حفظ أصول الصندوق   -

 االحتفاظ ب%افة ال�Xالت املتعلقة بحفظ األصول.   -

  القيام ب%افة اإلجراءات اإلدار!ة الالزمة فيما يتعلق بحفظ األصول.  -

  ب
مBن اa8فظ YZ ;عيBن أمBن أ حق

  حفظ من الباطن
  .اp"فظ dعي�ن أم�ن حفظ من الباطنيحق ألم�ن 

  ج
املنظمة لعزل أمBن اa8فظ أو  األح�ام

  اس$بداله

 للbيئة عزل أم�ن اp"فظ املع�ن من قبل مدير الصندوق أو اتخاذ أي تدب�� تراه مناسب _^ حال وقوع أي من اp"االت اآلتية: -

 .مؤسسات السوق املاليةتوقف أم�ن اp"فظ عن ممارسة »شاط اp"فظ دون إشعار الbيئة بذلك بموجب الئحة   -1

 إلغاء ترخيص أم�ن اp"فظ _^ ممارسة »شاط اp"فظ أو �"به أو dعليقه من قبل الbيئة.  -2

 تقديم طلب إ�Q الbيئة من أم�ن اp"فظ إللغاء ترخيصه _^ ممارسة »شاط اp"فظ.  -3

 الËEام النظام أو لوائحه التنفيذية .ب –ش%ل تراه الbيئة جو8ر!ا c –رأت الbيئة أن أم�ن اp"فظ قد أخل إذا   -4

 جو8ر!ة. أeÓا ذات أ8مية –ناء عQR أسس معقولة ب –أي حالة أخرى ترى الbيئة   -5

- 
pأم�ن ا Q� من dعي0نه. 60"فظ البديل خالل ^ 8ذه اp"ال سيقوم مدير الصندوق بتع�ن أم�ن حفظ بديل ونقل مسؤوليات اp"فظ إ
ً
 يوما

 _^. الوحدات مال%ي مص."ة _^ اp"فظ أم�ن عزل  أن معقول  cش%ل رأى إذا كتاâي إشعار بموجب اp"فظ أم�ن عزل  الصندوق  ملدير يجوز  كما -

 ) 30( خالل له بديل حفظ أم�ن بتعي�ن الصندوق  مدير سيقوم اp"ال 8ذه
ً
  اإلفصاح س0تم و. الكتاâي اإلشعار اp"فظ أم�ن dسلم من يوما

ً
 فورا

  .بديل حفظ أم�ن dعي�ن عن اإللك�Eو»ي السوق  وموقع اإللك�Eو»ي الصندوق  مدير موقع _^

  القانوdي اacاسب . 21

  تم dعي0نه بواسطة مدير الصندوق كمراجع خارp ^õ"سابات الصندوق للقيام cعملية املراجعة. PWCبرا�س ووتر8اوس mو[رز   اacاسب القانوdي اسم  أ

  ب
اacاسب القانوdي وواجباته  م|ام

  ومسؤولياته
  يقوم ا#"اسب القانو»ي بمراجعة القوائم املالية األولية والسنو!ة للصندوق.

  ج
 اacاسب الس$بدال املنظمة األح�ام

  للصندوق  القانوdي

حال أراد مدير الصندوق dعي�ن أي محاسب القانو»ي بديل أو dغي��ه فجب عليه أخذ موافقة مجلس إدارة الصندوق. و!%ون ألعضاء مجلس  _^

 اإلدارة اp"ق _^ رفض dعي�ن ا#"اسب القانو»ي أو توجيه مدير الصندوق لتغي�� ا#"اسب القانو»ي املع�ن، _^ أي من اp"االت اآلتية:

 قائمة ومbمة حول سوء السلوك امل�� للمحاسب القانو»ي تتعلق بتأدية مbامه. وجود ادعاءات  -
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 لم �عد ا#"اسب القانو»ي للصندوق مستقال.  -

 إذا قرر مجلس إدارة الصندوق أن ا#"اسب القانو»ي ال يملك املؤ8الت وا�ã-pات ال%افية لتأدية مbام املراجعة cش%ل مرض.  -

  لتقدير8ا ا#"ض dغي�� ا#"اسب القانو»ي املعّ�ن فيما يتعلق بالصندوق.إذا طلبت الbيئة وفقا         -

 

  الصندوق  أصول  . 22

  ) من 8ذه ال�شرة لصاýp صندوق االس<ثمار.20جميع أصول الصندوق محفوظة بواسطة أم�ن اp"فظ ا#"دد _^ الفقرة رقم (  أ

  اآلخر!ن.يجب عQR أم�ن اp"فظ فصل أصول الصندوق عن أصوله وعن أصول عمالئه   ب

  ج

ن اp"فظ أو أم�ن اp"فظ من الباطن جميع أصول الصندوق مملوكة cش%ل جماÞ^ ملال%ي الوحدات ملكية مشاعة. وال يجوز أن ي%ون ملدير الصندوق ومدير الصندوق من الباطن أو أم�

 إذا mان مدير الصندوق ومدير الصندوق من الباطن أو أم�ن اp"فظ أو أم�ن اp"فظ أو مقدم املشورة أو املوزع أي مص."ة _^ أصول الصندوق أو مطالبة فيما يتعلق بتلك األصول، إال

 لوحدات الصندوق، وذلك _^ حدود ملكيته، أو mان مسموحا eÇذه املطالبات بموجب أح%ام الئح
ً
ة صناديق االس<ثمار وأف�ý عefا _^ 8ذه من الباطن أو مقدم املشورة أو املوزع مال%ا

  مذكرة املعلومات.الشروط واألح%ام أو 

 الوحدات مالك إقرار  . 23

لصندوق، وكذلك يقر بموافقته عQR خصائص بمشاركة مالك الوحدات _^ الصندوق فإنه يقر باالطالع عQR شروط وأح%ام الصندوق ومذكرة املعلومات وم.-ص املعلومات الرئ0سية اp-اصة با

  الوحدات ال�� اش�Eك فehا.
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  مذكرة املعلومات 
  

 

 اسم الصندوق 

   للذ�ب فالكم صندوق 

  )(صندوق اس<ثماري عام مفتوح

 

 مدير الصندوق 

    شركة فالكم ل.-دمات املالية

  

  أمBن اa8فظ 

   املـالية ل.-دمـات فالكـم شركة

  

  الباطن منأمBن اa8فظ 

  بنك ان<سا سانباولو سو®سرا

  

  :املعلومات مذكرةتار?خ اصدار 

  م04/02/2020

  آخر تحديث تم بتار?خ:

  م17/11/2020

 تخضع مذكرة املعلومات اp-اصة بصندوق فالكم للذ8ب ومحتو!اeÉا ألح%ام النحة صناديق االس<ثمار الصادرة عن 8يئة السوق املالية

  مذكرة املعلومات، نن�ý باألخذ بمشورة مس<شار م��""نن�ý املس<ثمر!ن بقراءة محتو!ات مذكرة املعلومات وفbمbا. و_^ حال dعذر فbم محتو!ات 

  

�ام إشعار   

منفردين mامل املسؤولية عن روجعت مذكرة املعلومات من قبل مجلس إدارة الصندوق وتمت املوافقة علehا. و!تحمل مدير الصندوق وأعضاء مجلس إدارة  الصندوق مجتمع�ن و 

مات. كما يقر و!ؤكد أعضاء مجلس إدارة الصندوق ومدير الصندوق ب�"ة واكتمال املعلومات الواردة _^ مذكرة املعلومات، كما دقة واكتمال املعلومات الواردة _^ مذكرة املعلو 

  يقرون و!ؤكدون عQR أن املعلومات والبيانات الواردة _^ مذكرة املعلومات غ�� مضللة.

  

ال تتحمل الbيئة أي مسؤولية عن محتو!ات مذكرة املعلومات، وال dعطي أي تأكيد يتعلق بدقeàا أو  وافقت 8يئة السوق املالية عQR تأس0س صندوق االس<ثمار وطرح وحداته.

efا. وال dعطي 8يئة السوق املالية أي اكتمالbا، وتخR^ نفسbا صراحة من أي مسؤولية مbما mانت، ومن أي خسارة ت�تج عما ورد _^ مذكرة املعلومات أو عن االعتماد عQR أي جزء م

ردة _^ الشروط واألح%ام cشأن جدوى االس<ثمار _^ الصندوق من عدمه وال dع�� موافقeàا عQR تأس0س الصندوق توصيeàا باالس<ثمار فيه أو تأكيد k"ة املعلومات الوا توصية

  ومذكرة املعلومات، وتؤكد عQR أن قرار االس<ثمار _^ الصندوق �عود للمس<ثمر أو من يمثله.

  

 االس<ثمار لصندوق  نةیاملع ةیالشرع الرقابة ئةی� قبل من املعتمدة ةیالشرع �ی�املعا مع توافقیفالكم للذ8ب کصندوق اس<ثماري  تمت املوافقة عQR صندوق 
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   االس$ثمار  صندوق  معلومات .1

   االس$ثمار  صندوق  اسم )أ

   للذ8ب فالكم صندوق 

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

  م04/02/2020

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

  م04/02/2020

   الصندوق  استحقاق وتار?خ الصندوق  مدة )د

  8و صندوق اس<ثماري عام مفتوح، ولن ي%ون 8ناك مدة محددة لعمل الصندوق وال تار!خ الستحقاق الصندوق. للذ8ب فالكمصندوق 

   االس$ثمار  صندوق  عملة )ه

  .األمر!%ي الدوالر

   وممارساته االس$ثمار  سياسات .2

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

ية عQR املدى 8و صندوق اس<ثماري عام مفتوح متوافق مع املعاي�� الشرعية و®س<ثمر cش%ل غ�� »شط _^ سلعة الذ8ب، حيث �س¨Q لتحقيق نمو و م%اسب رأسمال

الفور!ة للذ8ب بالدوالر أمر!%ي) قبل الرسوم واملصار!ف. التوزع عQR مال%ي الوحدات أي العقود ) XAU/USDالطو!ل من خالل محاmاة أداء مؤشر عملة سلعة الذ8ب 

د �س<ثمر الصندوق بحد أر[اح وÆنما يتم إعادة اس<ثمار mافة األر[اح ا#"ققة _^ نفس الصندوق. جميع اس<ثمارات الصندوق �^ خارج اململكة العر[ية السعودية. ق

 íÛîأصول الصند10أق ^� واملرخصـة من جbة رقابية لbا معاي�� ومتطلبات % من إجما
ً
 عاما

ً
وق _^ صناديق سلعة الذ8ب (املتوافقة مع املعاي�� الشرعية) املطروحة طرحـا

 Q�س<ثمر % من إجما�^ أصول الصندوق كحد أعQR، كما قد �10تنظيمية مماثلة لbيئة السوق املالية. لتوف�� السيولة يحتفظ الصندوق cسيولة نقدية قد تصل إ

 واملرخصـة من جbة رقابية لbا معاي�� 
ً
 عاما

ً
ومتطلبات تنظيمية مماثلة لbيئة الصندوق _^ صناديق أدوات أسواق النقد (املتوافقة مع املعاي�� الشرعية) املطروحة طرحـا

 Q� % من إجما�^ أصول الصندوق كحد أعQR.10السوق املالية وذلك ب�سبة قد تصل إ

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

  

ـــد  األصول  فئات ــ ـــــول  األد»ـــى اpـــ"ــ ــ ـــ ــ ـــ ــا�ـــ^ أصــ ــ ــ مـــن إجـــمـ

  الصندوق 

  من إجما�^ أصول الصندوق  األعQR اp"د

  XAU/USD  90%  100%  سلعة الذ8بعملة 

ـــواق النقــــد ـــ ــ ـــ ــ ــنــــاديق أدوات أسـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــة مع  صـ ــاي��(املتوافقــ  املعــ

ـــــة من جbة  ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ  ومرخصـــ
ً
 عاما

ً
ــا ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ الشــــــرعية) املطروحة طرحـــ

ــة  ــ ــاثلـــــة لbيئـ ــ ــاي�� ومتطلبـــــات تنظيميـــــة ممـ ــ ــا معـ ــ ــابيـــــة لbـ ــ رقـ

      السوق املالية

0%  10%  

ــــناديق ـــلعة الذ8ب صـ  ) الشـــــرعية املعاي��(املتوافقة مع  ســ

 
ً
ــا ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــــة من جbة رقابية لbا املطروحة طرحــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ومرخصــ

ً
عاما

  السوق املالية معاي�� ومتطلبات تنظيمية مماثلة لbيئة

0%  10%  

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

أصول الصندوق. كما �س<ثمر  من إجما�^ 100% من إجما�^ أصول الصندوق و[حد أعQR %�90س<ثمر الصندوق cش%ل رئ�ÛÜ0 _^ عملة سلعة الذ8ب بحد أد»ى 

 ومرخصـة من جbة رقابية لbا معاي�� ومت
ً
 عاما

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

 QRيئة السوق املالية بحد أعbأصول الصندوق، و®س<ثمر الصندوق _^ صناديق س10ل ^� % من إجما
ً
لعة الذ8ب (املتوافقة مع الضوابط الشرعية) املطروحة طرحـا

 íÛîيئة السوق املالية بحد أقbا معاي�� ومتطلبات تنظيمية مماثلة لbة رقابية لbواملرخصـة من ج 
ً
%من إجما�^ أصول الصندوق. يحتفظ الصندوق cسيولة 10عاما

 Q�  ع اس<ثمارات الصندوق ست%ون خارج اململكة العر[ية السعودية.% من إجما�^ أصول الصندوق كحد أعQR. جمي10نقدية قد تصل إ

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

ر!ة عن طر!ق ا�س<ثمر الصندوق _^ سوق سلعة الذ8ب السو®سري و8و سوق ما�^ يتم فيه بيع وشراء سلعة الذ8ب قبل املشارك�ن فيه من بنوك مركز!ة و[نوك تج

، حيث �س<ثمر الصندوق  Swiss Financial Market Supervisory Authorityشب%ات االتصال والكمبيوتر و®شرف عليه الbيئة اإلشرافية للسوق املالية السو®سر!ة 

سو®سرا. و8و بنك مرخص من قبل الbيئة اإلشرافية للسوق املالية السو®سر!ة. ال�س<ثمر _^ شرmات dعدين الذ8ب  -_^ سلعة الذ8ب عن طر!ق بنك ان<سا سانباولو

  أو الشرmات ال�� dس<ثمر أو تتداول بالذ8ب.

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

تم استخدام أي يدار الصندوق بأسلوب اإلدارة الغ�� »شط عند اس<ثماره _^ سلعة الذ8ب لتحقيق أ8داف الصندوق، و®س<ثمر cش%ل مباشر _^ سلعة الذ8ب وال ي  -

 مشتقات مالية. 

وال �غ�� »سب اس<ثماره _^ سلعة الذ8ب بناًء عQR توقعات سعر سلعة الذ8ب. _^ حال ارتفاع سعر سلعة الذ8ب أو انخفاضbا ال يقدم الصندوق أي تنو®ع _^ األصول   -

̂ سوق سلعة الذ8ب �^ الدوالر األمر!%ي ب0نما وحدة التدا ̂ سعر سلعة الذ8ب. عملة التداول _ صة ول لسلعة الذ8ب �^ أونفسيحاmي الصندوق 8ذا االرتفاع أو الËñول _

 بالدوالر األمر!%ي. 999,9، أي dغ�� _^ سعر سلعة الذ8ب 8و �عكس التغ�� _^ قيمة أونصة ذ8ب ذو نقاوة تبلغ 999,9ذ8ب ذو نقاوة تبلغ 

ه االنحراف %. ُيقاس 8امش اإلنحراف عQR أن�1س¨Q الصندوق إ�Q محاmاة أداء املؤشر عن طر!ق اp"فاظ عQR عدم تجاوز 8امش اإلنحراف عن اp"د األقíÛî و8و   -

و8و مؤشر يتم استخراجه من  "XAU / USDاملعياري للفرق ب�ن العائد األسبوÞ^ للصندوق مقارنة بالعائد األسبوÞ^ للمؤشر. مؤشر الصندوق 8و عملة سلعة الذ8ب "

  999,9منصة بلومب��غ و8و �عكس سعر سلعة الذ8ب الفوري بالدوالر األمر!%ي ل%ل أونصة من سلعة الذ8ب ذو نقاوة تبلغ 

 مع املؤشر عQR أساس سنوي.  �0.85س¨Q الصندوق إ�Q تحقيق حد أد»ى ملعامل االرتباط قدره   -

-   Q� % من إجما�^ أصول الصندوق وذلك لاللËEام بطلبات االس�Eداد.10يحتفظ مدير الصندوق ب�سبة سيولة نقدية قد تصل إ

حيث �عكس السعر قيمة األونصة من سلعة الذ8ب ذو نقاوة  XAU/USDسعر عملة سلعة الذ8ب آلية إختيار سلعة الذ8ب: املؤشر االس�Eشادي للصندوق 8و   -

 ألن الصندوق �س¨Q #"اmاة أداء مؤشر عملة سلعة الذ8ب  999,9
ً
قبل الرسوم واملصار!ف فإن الصندوق �س<ثمر فقط _^ سلعة  XAU/USDبالدوالر األمر!%ي. نظرا

 زود الذ8ب ا#"دد(بنك ان<سا سانباولو سو®سرا).وذلك عن طر!ق م 999,9الذ8ب ذو نقاوة 

 ومرخصـة من جbة رقابية لbا معاي�� وم  -
ً
 عاما

ً
تطلبات تنظيمية مماثلة �س<ثمر الصندوق _^ صناديق سلعة الذ8ب ال�� تتوافق مع املعاي�� الشرعية املطروحة طرحـا

 لbيئة السوق املالية. 

eÇا: س0تم تفضيل الصندوق ال�� ت%ون فيه مصار!فه منخفضة بال�سبة لصا_^ أصول الصندوق ومتوافق مع املعاي��  آلية إختيار صناديق سلعة الذ8ب املس<ثمر  -

فقط و أن ال �س<ثمر الصندوق املس<ثمر به _^  XAU/USDالشرعية وت%ون اس<ثماراته خارج اململكة و!<بع أسلوب غ�� »شط عند االس<ثمار _^ عملة سلعة الذ8ب 

بقbا ذ8ب أو الشرmات ال�� تتداول بالذ8ب و!دار من قبل مدير صندوق مرخص من 8يئة رقابية لbا معاي�� ومتطلبات تنظيمية مماثلة لتلك ال�� تطشرmات dعدين ال

 خR^ ملدير الصندوق.ا8يئة السوق املالية _^ اململكة العر[ية السعودية و يتمتع cسمعة جيدة ومركز ما�^ سليم ومخاطر منخفضة وذلك حسب التص�يف والتقييم الد

ومتوافق مع املعاي��  آلية إختيار صناديق أدوات أسواق النقد املس<ثمر eÇا: س0تم تفضيل الصندوق ال�� ت%ون فيه مصار!فه منخفضة بال�سبة لصا_^ أصول الصندوق   -

طلبات تنظيمية مماثلة لتلك ال�� تطبقbا 8يئة السوق املالية _^ الشرعية وت%ون اس<ثماراته خارج اململكة و!دار من قبل مدير صندوق مرخص من 8يئة لbا معاي�� ومت

 اململكة العر[ية السعودية و يتمتع cسمعة جيدة ومركز ما�^ سليم ومخاطر منخفضة وذلك حسب التص�يف والتقييم الداخR^ ملدير الصندوق.

الصندوق _^ سلعة الذ8ب أو صناديق سلعة الذ8ب أو صناديق أدوات أسواق النقد  لن يقوم مدير الصندوق بتوز®ع أي أر[اح عQR املش�Eك�ن وأي ر[ح من اس<ثمارات  -

 فس0تم إعادة اس<ثمار8ا _^ الصندوق. 

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

  ذكر8ا تم ال�� غ�� مالية أوراق _^ باالس<ثمار الصندوق  يقوم لن
ً
  . ج/2 بالفقرة سابقا

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

  ال يوجد

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

% من صا_^ 25% من إجما�^ أصول صندوق فالكم للذ8ب و بما اليتجاوز 10الصندوق _^ صناديق مدراء صناديق آخر!ن 8و اp"د األقíÛî الذي يمكن اس<ثمار أصول 

دار من قبل مدير أصول صندوق فالكم للذ8ب، حيث لن يتم فرض أي رسوم إضافية من قبل مدير الصندوق ( فالكم ل.-دمات املالية) عند اس<ثماره _^ أي صندوق ي

 لن �س<ثمر صندوق فالكم للذ8ب _^ أي صندوق يدار من قبل مدير الصندوق ( فالكم ل.-دمات املالية).صندوق آخر. 

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

 íÛîاض بحد أق�Eاض بدون ر8ن ألي من أصول الصندوق. س0تم استخدام 8ذا القرض ٪ 10يمكن للصندوق االق�Eمن صا_^ قيمة أصول الصندوق حيث س0تم االق

 شbر. 12ض بال%امل إلدارة السيولة ولن يتم استخدامه mوسيلة لتعز!ز العوائد. _^ حالة ال.Xوء إ�Q اإلق�Eاض إلدارة السيولة فلن تتجاوز مدة القر 

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

 íألن الصندوق �ستطيع االس<ثمار ح� 
ً
٪ من إجما�^ قيمة أصول الصندوق فقط _^ صناديق سلعة الذ8ب األخرى وصناديق أدوات أسواق النقد املتوافقة مع 10نظرا

% من صا_^ أصول صندوق فالكم 25للذ8ب و بما اليتجاوز  % من إجما�^ أصول صندوق فالكم10املعاي�� الشرعية، فإن اp"د األعQR للتعامل مع أي طرف نظ�� 8و 

 للذ8ب

  الصندوق  مخاطر  إلدارة الصندوق  مدير  سياسة )ك

ا#"تملة، حيث تخضع  �عد االس<ثمار _^ الصندوق من فئة االس<ثمارات عالية ا#-اطر، وال يضمن مدير الصندوق نجاح االس�Eاتيجيات املتبعة _^ مواجbة ا#-اطر  -

) ("ا#-اطر الرئ0سية لالس<ثمار _^ الصندوق"). ومع ذلك، س0تخذ مدير الصندوق جميع 3الصندوق للعديد من ا#-اطر كما 8و مذmور ضمن الفقره (اس<ثمارات 

^Rا الصندوق والتخفيف من آثار8ا بما يحقق مص."ة مال%ي الوحدات. و»ستعرض فيما يbاتيجية املتبعة  اإلجراءات املمكنة للتعامل مع ا#-اطر ال�� يتعرض ل�Eاالس

 للتعامل مع ا#-اطر:

مرخص من 8يئة رقابية قبل اختيار مزود سلعة الذ8ب وأم�ن اp"فظ، سيقوم مدير الصندوق بإجراء العناية الالزمة للتأكد من أن مزود سلعة الذ8ب أو أم�ن اp"فظ   -

̂ اململكة الع ر[ية السعودية و يتمتع cسمعة جيدة ومركز ما�^ سليم ومخاطر منخفضة وذلك حسب التص�يف مع�Eف eÇا وتتوافق أنظمeàا مع أنظمة 8يئة السوق املالية _

 والتقييم الداخR^ ملدير الصندوق.

ذات العالقة واللوائح األخرى  الËEام مدير الصندوق بنظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية والئحة صناديق االس<ثمار الصادرة عن مجلس 8يئة السوق املالية واألنظمة  -

 السار!ة _^ اململكة العر[ية السعودية.

 االلËEام بالقيود االس<ثمار!ة املذmورة _^ الئحة صناديق االس<ثمار وشروط وأح%ام ومذكرة معلومات الصندوق.  -

 ي اس<ثمار يقرر الصندوق الدخول به.االلËEام بآلية اتخاذ القرار االس<ثماري للصندوق، والس¨^ ل."صول عQR أك�ã قدر من املعلومات ذات العالقة بأ  -

 متاcعة قسم املطابقة وااللËEام أل»شطة الصندوق والËEام مدير الصندوق بحدوده االس<ثمار!ة، وواجباته تجاه العميل.  -

 رار االس<ثماري.أما ا#-اطر غ�� القابلة للت�بؤ فستقوم فالكم ل.-دمات املالية ببذل اbXpد #"اولة دراسة 8ذه ا#-اطر قبل اتخاذ الق  -

 

 سياسة مدير الصندوق إلدارة ا#-اطر عQR مستوى الصندوق:  -

ت، ومراجعة األداء ال سيما _^ ستعمل Xpنة االس<ثمار عQR التأكد من الËEام الصندوق باللوائح واp"دود اإلرشادية لسياسة االس<ثمار ، وتنفيذ االس�Eاتيجية واإلجراءا

 محاmاة املؤشر. تحقيق الصندوق لbدفه املتمثل _^

 سياسة مدير الصندوق إلدارة مخاطر السوق:  -

»شطة _^ االس<ثمار  فيما يتعلق بتقلبات سعر سلعة الذ8ب فإن مدير الصندوق لن يتخذ أي تداب�� للتخفيف من 8ذا اp-طر. حيث أن الصندوق ي<بع اس�Eاتيجية غ��

 أن سعر الوحدة �عتمد عQR حركة _^ سلعة الذ8ب وال يقوم بتغي�� اس�Eاتيجيته عند dغ�� سعر 
ً
سلعة الذ8ب الناتج عن مخاطر السوق، وعليه يدرك املس<ثمر تماما

 سعر سلعة الذ8ب.

 سياسة مدير الصندوق إلدارة مخاطر االئتمان:  -
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ملزود سلعة الذ8ب قبل قسم الرقابة وÆدارة ا#-اطر بالشركة �^ اbXpة املسؤولة عن املوافقة عQR مزود سلعة الذ8ب. سيقوم القسم cعمل تقييم #-اطر االئتمان  

أن �س<ثمر الصندوق  نیمک لتيا النظ��ة طرافألا جعةرامو دباعتمابالشركة  طرلمخاإدارة الرقابة وÆدارة ا مقس ومسیقاختياره وس0تم تحديث التقييم cش%ل سنوي. 

#-تلفة وÆبالغ عن معbا من خالل صناديق أدوات أسواق النقد أو _^ صناديق أخرى لسلعة الذ8ب. سيقوم القسم بفرض حدود وÆرشادات للمخاطر، وتقييم ا#-اطر ا

 .تموقف الصندوق بناًء عQR ا#-اطر املقدرة ، واالستمرار _^ مراقبة وتقديم املالحظا

 سياسة مدير الصندوق إلدارة مخاطر السيولة:  -

٪ من اجمـا�^ أصول الصندوق كحد أقíÛî _^ صناديق أدوات أسواق النقد (املتوافقة مع 10أجل توف�� السيولة للصندوق ، سيخصص الصندوق ما يصل إ�Q  من

 ومرخصـة من جbة رقابية لbا معاي�� وم
ً
 عاما

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

 سياسة مدير الصندوق إلدارة مخاطر أخرى:  -

 االس<ثمار _^ صناديق سلعة الذ8ب األخرى املعتمدة. باإلضافة -
ً
  إ�Q ذلك، لتوف�� التنوع، يمكن ملدير الصندوق أيضا

 

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

  

 املؤشر مزود الف|رس طر?قة االح$ساب

يتم حساب 8ذا املؤشر بناًء عQR متوسط عروض أسعار البيع و الشراء املقدمة من البنوك املركز!ة 

والبنوك التجار!ة العاملية حيث تقوم منصة بلومب��غ بجمع 8ذه البيانات وحساب متوسط سعر 

" 8و مؤشر �عكس سعر سلعة  XAU / USDسلعة الذ8ب "عملة  XAU/USD. عملة سلعة الذ8ب 

الذ8ب الفوري بالدوالر األمر!%ي ل%ل أونصة من سلعة الذ8ب.. عملة التداول _^ سوق الذ8ب �^ 

 999,9الدوالر األمر!%ي ب0نما وحدة التداول للذ8ب _^ سوق الذ8ب �^ أونصة ذ8ب ذو نقاوة تبلغ 

زودة للمؤشر (بلومب��غ) قيمة األونصة من سلعة الذ8ب ، حيث �عكس سعر املستخرج من اbXpة امل

 بالدوالر األمر!%ي. 999,9ذو نقاوة 

سعر عملة سلعة الذ8ب  بلومب��غ

  XAU/USD  مقابل الدوالر

 

    وجدت إن املشتقات عقود استخدام من ال|دف )م

  .ينطبق ال

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

  اليوجد.

   الصندوق  YZ لالس$ثمار  الرئ�سية ا0cاطر  .3

قلبات _^ أســـعار الذ8ب �عد االســـ<ثمار _^ الصـــندوق من فئة االســـ<ثمارات عالية ا#-اطر بالنظر الســـ<ثماره _^ بيع وشـــراء الذ8ب، ومن املر�ý أن يتعرض الصـــندوق لت )أ

 cسÊب طبيعة تداول اس<ثمارات الصندوق.

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

 لألداء السابق _^ املستقبل. )ج
ً
 الصندوق ال يضمن ملال%ي الوحدات أن أداء الصندوق (أو أداءه مقارنة باملؤشر) س0تكرر أو ي%ون مماثال

 لدى أي بنك محR^ �سوق أو يÊيع األوراق املالية أو تاcع لصندوق االس<ثمار.إن االس<ثمار _^ الصندوق ال �عد ود )د
ً
 �عة

 قد يتعرض املس<ثمر!ن _^ الصندوق إ�Q مخاطر خسائر مالية جزئية أو mلية ناتجة عن اس<ثماراeÉم _^ وحدات الصندوق. )ه

-اطر املعّرض لbا صــندوق االســ<ثمار وأي ظروف من ا#"تمل أن تؤثر _^ صــا_^ قيمة قائمة للمخاطر الرئ0ســة ا#"تملة املرتبطة باالســ<ثمار _^ صــندوق االســ<ثمار، وا# )و

 أصول الصندوق وعائداته

  :االس$ثمار قيمة نقص مخاطر  -

ــ_^ حال انخفاض   عليه ســـ0نخفض ، الســـابقة األســـعار8 ســـلعة الذ8بســـتعادة اcشـــ%ل جو8ري وعدم  الذ8ب عر ســـلعةسـ
ً
ــا_^ قيمة أصـــول الصـــندوق تبعا نخفاض ال  صـ

  . سعر سلعة الذ8ب
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 : سلعة الذ�بالطلب ع�M  مخاطر  -

 اآلجل البيع: مefا عوامل cعدة سلعة الذ8ب عQR والطلب العرض يتأثر .رmود بف�Eات يمر و عليه الطلب فehا يزداد بف�Eات يمر  أخر سلع سوق  mأي سلعة الذ8ب سوق 

 وmافة واألجور، الطاقة ت%لفة ذلك _^ بما سلعة الذ8ب مناجم إنتاج عوامل للذ8ب، املركز!ة البنوك و[يع شراء ،سلعة الذ8ب ومنت�^ املناجم قبل من للذ8ب

، سيؤدي ذلك إ�Q انخفاض سعر سلعة الذ8ب. عند انخفاض الطلب عQR أو ارتفاع العرض من للذ8ب املنتجة الرئ0سية الدول  _^ والسياسية االقتصادية الظروف

  ول الصندوق.و[التا�^ انخفاض قيمة أص سلعة الذ8ب

 :العملة خاطر م -

ــ<ثمارات وجميعالصــــندوق �^ الدوالر األمر!%ي  عملة  ــ0تم تحو!لbا إ�Q  قيام. عند األمر!%ي بالدوالر �^ الصــــندوق  اســ ــ�Eاك cعملة غ�� عملة الصــــندوق فســ ــ<ثمر  باالشــ املســ

 عQR قيمة اس<ثمارات الصندوق وسعر  XAU/USD. يتأثر سعر سلعة عملة الذ8ب !%يعملة الدوالر األمر 
ً
بالتغ��ات ال�� تحدث _^ أسعار صرف العمالت مما يؤثر سلبا

ـــــية ــ ـــاســ ـــ ــ ـــــرف الدوالر األمر!%ي مقابل عملته األسـ ــ ـــــعر صــ ـــ ــــية له، فإن التقلبات _^ سـ ـــ ـــاســ ــ ـــ ــ�Eك الذي ال�عد الدوالر األمر!%ي العملة األسـ ــ ـــ  عQR قيمة  الوحدة. للمشــ
ً
ــلبيا ــ ـــ تؤثر ســ

  ق cعملته األساسية.اس<ثماراته _^ الصندو 

 :الشرعية ا0cاطر  -

ــ<ثمر _^   ـــلعة الذ8بتتمثل 8ذه ا#-اطر _^ أن الصــــندوق �ســ ــ<ثمار!ة املتوافقة مع  سـ ــ<ثمارالشــــرعية مقارنة بصــــناديق اال  املعاي��والصــــناديق االســ التقليدية و_^ حال  ســ

�Eتب عليه خســائر _^ ي مما مefا باالســ�Eداد eامf يتخلصالشــرعية، فإن الصــندوق  املعاي��ال�� �ســ<ثمر فehا الصــندوق غ�� متوافقة مع cعض  الصــناديقأصــبحت إحدى 

  cسعر منخفض عن السعر الذي تم االش�Eاك به. bاحالة بيع

  : نظامية مخاطر  -

أو دول  ســلعة الذ8بدور أنظمة وdشــر®عات أو قوان�ن جديدة أو إحداث dغي��ات _^ ال<شــر®عات أو القوان�ن اp"الية _^ دول مزودي ن<يجة لصــا#-اطر النظامية ت�Eتب 

  ال�� �س<ثمر فehا الصندوق مما يؤثر سلًبا عQR اس<ثمارات الصندوق. الصناديق

     :السيولة مخاطر  -

ــbولة ال�� يمكن أن يتم  ــ�� الســــيولة إ�Q الســــرعة والســ ـــوقية العادلة.dشــ بال�ســــبة لألســــواق ذات التقلبات  بموج�eا بيع األصــــل وتحو!له إ�Q نقد دون خســــائر _^ قيمته السـ

ــ�Û أو التغ��ات املفاجئة _^ أســـعار ومعدالت الفائدة، يؤدي ذلك إ�Q صـــعو[ة  العالية مثل التقلبات _^ ــ<ثمارات أو ســـلعة الذ8ببيع  _^ف�Eات عدم االســـتقرار الســـيا�ـ  االسـ

  cسعر عادل مما ي�تج عنه خسارة أو انخفاض _^ عائد الصندوق. 

  :اإلستـرداد ع�M القدرة عدم  مخاطر  -

ــــندوق  مدير يتمكن ال يحتمل أن ــ ــ ــ�Eداد طلبات جميع تلبية من الصــ ــ ـــ ــ ــا_^ من أك�ù أو%  10 الطلبات تلك قيمة إجما�^ بلغ إذا االسـ ــ ــ ــ ـــــول  قيمة صــ ـــ ــــندوق  أصــ ــ ــ  لم إذا أو الصــ

ــ0يل من يتمكن ــ ــ<ثماراته cعض dسـ ــ ـــعف ن<يجة اسـ ــة األســـــواق _^ التداول  ا»عدام أو ضــ ــ ــــصـ ــ<ثمارات لتلك ا#-صـ ــ  عQR و!ؤثر  ،االسـ
ً
ـــلبا ــ�Eداد ســ ــ التأخر _^ تلبية طلبات االسـ

  .واستمرار!ته الصندوق �Xم 

  :السوق  مخاطر  -

أو القيمة السـوقية السـ<ثمارات الصـندوق  سـلعة الذ8ب أسـعار. حيث ترتفع وتنخفض سـلعة الذ8بمخاطر السـوق �^ مخاطر االسـ<ثمار _^ األسـواق املالية وأسـواق 

ــÊب التطورات ال��  تحدث _^  ــ<ثمر  األســــواق _^ أو ســــلعة الذ8ب أســــواقcســ ــعار الفائدة، أو معدالت  eÇااملســ من قبل الصــــناديق األخرى أو ظروف الســــوق العامة أو أســ

 cسÊب التغ�� _^ الظروف االقتصادية واملالية العامة. عند حدوث ظروف اقتصادية تؤدي إ�Q انخفا
ً
 سلعة الذ8بض أسعار الصرف،  كما أن قيمة السوق تتغ�� أيضا

 عQR قيمة أصول الصند
ً
 وق.فإن ذلك سيؤثر سلبا

 :النظAB الطرف مخـاطر  -

  الصندوق  مدير مع التعاقدية بالËEاماeÉا الوفاء _^ معbا املتعاقد املالية املؤسسات من أي الËEام عدم باحتمال تتعلق ال�� ا#-اطر تلك �^
ً
 ، علehا املتفق للشروط وفقا

 ال�� اbXpات قبل من إخفاق أي نإ. سلعة الذ8بعمليات صناديق أدوات أسواق النقد أو شراء و بيع  _^ االس<ثمار خالل الصندوق  عQR ا#-اطر 8ذه وتنطبق

  الصندوق يؤثر يتعامل معbا
ً
 اس<ثمارات وأداء الصندوق. عQR سلبا

 :سلعة الذ�بجودة  مخاطر  -

ســـ0تم االعتماد عQR مزود ف (»ســـبة الشـــوائب) النقاوة حيث من ت<باين ســـلعة الذ8ب ســـبائك أن حيث، و ســـلعة الذ8بالصـــندوق ل0س متخصـــص _^ التعامل c مديرإن 

ـــلعة الذ8ب ـــو®ســـــرا) _^ توف�� ســـــبائك ســ ــانباولو ســ ــا ســـ ــ ــــادي الذي ي<بعه  ذ8بال من ســـــلعة (بنك ان<سـ ــ�Eشـ ـــر االســـ ـــلعة الذ8ب ا#"ددة من املؤشــ ـــفات ســ (بناًء عQR مواصــ
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 ،  999,9ذو نقاوة  الصــندوق)
ً
كمية ســلعة الذ8ب  صــا_^ dســاوي  ال�� 999,9ذو نقاوة  ســلعة الذ8ب كمية dســليم _^أو إخفاقه  ســلعة الذ8ب مزود الËEام عدمبأن  علما

 .الوحدات مال%ي قبل من مطالبات عنه سي�تج واملستحقة لطال�Ý االس�Eداد العي��  املس�Eدة

  :والتخز?ن اa8فظ مخاطر  -

ألحداث طبيعية (مثل الزلزال)  ن<يجة تتضرر  ر[ماالباطن نيابة عن الصندوق  منال�� يحتفظ eÇا أم�ن اp"فظ  سلعة الذ8بسبـائك  أن cسÊب ت�تج ال�� ا#-اطر تلك �^

  .وحداتهالصندوق و قيمة  اس<ثماراتي%ون له تأث�� سل�Ý عQR سألعمال cشر!ة (مثل �Xوم إر8اâي أو سرقة).  أي من 8ذه األحداث  ن<يجةأو 

  :الطبيعية الكوارث مخاطر -

  يؤثر امم علehا السيطرة يمكن ال و للممتل%ات دمار dسÊب الطبيعية الظوا8ر من وغ��8ا والفيضانات األعاص�� و الزالزل  و ال�ãاك�ن إن
ً
 االقتصادية القطاعات عQR سلبا

QRو  سلعة الذ8ب سوق  وعQRالصندوق  أداء ع. 

  :سلعة الذ�بمزود  مخاطر  -

 بيefما، علehا املتفق للشروط وفقا الصندوق  مدير مع التعاقدية بالËEاماته الوفاء _^ معه املتعاقد سلعة الذ8ب مزود الËEام عدم باحتمال تتعلق ال�� ا#-اطر تلك �^

  ي�Eتب عQR عدم الËEامه تأث�� سل�Ý عQR اس<ثمارات الصندوق.  حيث

 :زكو?ة و  ضر?°ية مخاطر  -

واللوائح  dغي�� القواعد مخاطر إ�Q باإلضافة ،الزmاة أوبالدفع أو ا#"اسبة عن مبلغ غ�� k"يح من الضر!بة  الصندوق الزmاة _^ احتمال قيام و رائب ضتتمثل مخاطر ال

  cش%ل أعQR من املتوقع.أو الزmاة ضرائب ال قيمة ارتفاعؤدي إ�Q خسائر عQR الصندوق cسÊب يمما  الضرائب أو الزmاة املتعلقة بحساب

 :العينـي اإلس�Aداد مخـاطر  -

 dسليم عQR القدرة عدمو_^ حالة . سلعة الذ8ب سبائك توف�� _^(بنك ان<سا سانباولو سو®سرا) عند طلبيـات اإلس�Eداد العي��  سلعة الذ8باالعتماد عQR مزود  س0تم

  .استمرار!ته وعQR الصندوق  سمعة عQR سلc �Ýش%ل يؤثر مما سلعة الذ8ب مزود إخفاق أو وفاء عدم أو سلعة الذ8ب سوق  لظروف ن<يجة سلعة الذ8ب سبائك

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

 فإن جميع ا#-اطر املذmورة سابق أخرى، اس<ثمار!ة صناديق _^ الصندوق  اس<ثمار حالة _^
ً
  ا

ً
  عQR تلك الصناديق. تنطبق أيضا

   عامة معلومات .4

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

   .سلعة الذ8بc  االس<ثمار _^ممن لديه الرغبة  وغ��8م ح%ومية جbات و مؤسسات و أفراد من املس<ثمر!ن �رئc ÛÜ0ش%ل الصندوق  �سeàدف

  :األر²اح توزHع سياسة )ب

  .8/2ـ الفقرة _^ مذmور  8و كمالن يقوم مدير الصندوق بتوز®ع أية أر[اح عQR املش�Eك�ن 

 :االس$ثمار لصندوق  السابق األداء )ج

 ينطبق  ال

   :الوحدات مالك حقوق   )د

  العر[ية باللغة الرئ0سية املعلومات وم.-ص املعلومات مذكرةالشروط واألح%ام و  عQR اp"صول  -
ً
 .الصندوق  مدير من مجانا

 .الصندوق  بخصائص املتعلقة املعلومات و!تضمن وâسيطة، موجزة بطر!قة الصندوق  مدير �عده الذي الرئ0سية املعلومات م.-ص عQR اp"صول  -

 ) فقط الطلب مقدم مالك الوحداتب املرتبطة املعلومات جميع امل.-ص 8ذا يظbر أن عQR( الوحدات مال%ي ل�Xل م.-ص عQR اp"صول  -
ً
 .الطلب عند مجانا

 .الوحدات مال%ي إجتماعات _^ التصو!ت حق – اp"صر ال املثال سÊيل عQR – ذلك _^ بما بالوحدات املرتبطة اp"قوق  جميع ممارسة -

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

 .)وجدت إن( اس�Eداد رسوم بدون  أسا�d �Ûغي�� أي سر!ان قبل) املفتوح العام الصندوق  _^( الوحدات اس�Eداد -

 ) 21( قبل مق�Eحة مbمة dغي��ات بأي الصندوق  مدير من كتاâي إشعار تلقي -
ً
 .التغي�� سر!ان من يوما

 .)وجدت إن( اس�Eداد رسوم بدون  مbم dغي�� أي سر!ان قبل) املفتوح العام الصندوق  _^( الوحدات اس�Eداد -

 .التغي�� سر!ان من أيام) 8( قبل العام الصندوق  _^ اإلشعار واجب dغي�� بأي الصندوق  مدير من كتاâي إشعار تلقي -

 .التعليق أسباب توضيح مع للصندوق  لوحدات االس�Eداد أو لالش�Eاك dعليق بفرض قيامه عند الصندوق  مدير من فوري إشعار تلقي -
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 .للصندوق  لوحدات االس�Eداد أو لالش�Eاك التعليق بإeÓاء قيامه عند الصندوق  مدير من فوري إشعار تلقي -

 .ال<سع�� أو التقو!م أخطاء جميع عن الصندوق  مدير من dعو!ض عQR اp"صول  _^ اp"ق املتضرر!ن الوحدات ملال%ي -

 .الصندوق  ملدير الطلب 8ذا و!وجه الصندوق، إدارة مجلس أعضاء من عضو أي عزل  بطلب خاص قرار إصدار -

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

  الوحدات مال%ي إ�Q التقار!ر تقديم متطلبات جميع بتطبيق الصندوق  مدير يلËEم أن -
ً
 .االس<ثمار صناديق الئحة من) 71( للمادة وفقا

 .قبله من املع�ن اp"فظ ألم�ن عزله عند الصندوق  مدير من فوري كتاâي إشعار تلقي -

 ) 21( عن تقل ال مدة قبل الصندوق  مدير من كتاâي إشعار تلقي -
ً
 .فيه العام الصندوق  إeÓاء املزعم التار!خ من يوما

 .اإلس<ثمار صناديق الئحة _^ مذmورة أخرى  حقوق  أي إ�Q باإلضافه -

 

   :الوحدات مالك مسؤوليات )ه

 تكن مالم الصندوق  والËEامات ديون  عن مسئولية أي له والي%ون  منه، جزء أو الصندوق  _^ اس<ثمار8ـ خسارة تحمل _^ الوحدات مال%ي مسئولية تقتصر

 .الصندوق  مدير من معتمد تقص�� أو تصرف سوء أو ا8مال أم احتيال cسÊب ناجمة

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

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

 برغبته _^ ذلك قبل مدة ال  -
ً
 من 21تقل عن واحد وعشر!ن (إذا رغب مدير الصندوق بإeÓاء الصندوق، فيجب عليه إشعار الbيئة ومالك الوحدات كتابيا

ً
) يوما

 التار!خ املسeàدف إلeÓاء الصندوق دون اإلخالل بالشروط واألح%ام ومذكرة املعلومات اp-اصة بالصندوق.

 دوق.لصنيجب عQR مدير الصندوق البدء _^ إجراءات تصفية الصندوق فور انeàائه، وذلك دون اإلخالل بالشروط واألح%ام ومذكرة املعلومات اp-اصة با -

 .يجب عQR مدير الصندوق اإلعالن _^ موقعه اإللك�Eو»ي واملوقع اإللك�Eو»ي للسوق املالية السعودية (تداول) انeàاء مدة الصندوق وتصفيته -

 بإ[\اء الصندوق: ا08اصة اإلجراءات

املتبقية من التصفية فيتم  الصندوق  أصول _^ حال إeÓاء الصندوق، فإن أصول الصندوق تتم تصفيeàا و!تم dسديد الديون وااللËEامات املتعلقة باp-صوم وأما   -

_^ حال بدء تصفية الصندوق،  توز®عbا عQR املشارك�ن بال�سبة ال�� تمثلbا وحداeÉم م�سو[ة إ�Q إجما�^ الوحدات و!تم إصدار تأكيد من مدير الصندوق بذلك.

 فإنه لن يتم عمل أي توز®عات للمس<ثمر!ن ما لم يتم تصفية mافة أصول الصندوق واستالم حصيلة التصفية بواسطة مدير الصندوق.

  

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

  

  مقابل ا08دمات والعموالت واأل;عاب .5

  : االس$ثمار  صندوق  أصول  من املدفوعات )أ

.  يحصل مدير الصندوق عQR  الصندوق  أصول % من صا_^ قيمة 0.5إدارة الصندوق :  رسوم -
ً
 وتخصم تقو!م يوم mل _^ تحسب حيث الصندوق إدارة  أdعابسنو!ا

 الفعلية. لن يتم خصم أي رسوم باستôناء الرسوم سنوي  رâع cش%ل

% من إجما�^ قيمة األصول تحت اp"فظ. حيث 0.10: ال يقوم أم�ن اp"فظ بتحميل الصندوق أي رسـوم ب0نما تبلغ أdعاب أم�ن اp"فظ من الباطن اp"فظ أم�ن رسوم -

 ألم�ن اp"فظ من الباطن0.10يصبح إجما�^ أdعاب أم�ن اp"فظ 
ً
 .% من إجما�^ قيمة أصول الصندوق تحت اp"فظ وتدفع رâعيا

 .سنوي  نصف cش%لتدفع و  يومي cش%لاألdعاب  dستحقالسنة، حيث  _^ أمر!ـ%ي دوالر 8,000: اp-ارõ^ املدقق رسوم -

 ل%ل عضو مستقل (إجما�^ أdعاب األعضاء  1,600عضو مستقل عن mل اجتماع و بحد أقíÛî  ل%ل أمر!%ي دوالر 800أعضاء مجلس اإلدارة:  أdعاب -
ً
دوالر سنو!ا

) حيث  3,200املستقل�ن لن تتجاوز 
ً
 . السنة eÓاية mلتدفع و  يومي cش%لاألdعاب  dستحقدوالر أمر!%ي سنو!ا

 وتخصم cش%ل يومي.لن يتم خصم أي رسوم باستôناء الرسوم الفعليةر!ال سعودي) تدفع لbيئة  7,500دوالر أمر!%ي ( 2,000 : الرقابية الرسوم -
ً
 .السوق املالية سنو!ا

 .اليوجد: االش�Eاك رسوم -
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طة عند االس<ثمار _^ مصار!ف التعامل (الوساطة): يتم X�dيلbا بالت%لفة و أي ت%اليف تتعلق بتداول الذ8ب يتحملbا الصندوق، كما يتحمل الصندوق ت%اليف الوسا -

 .أدوات أسواق النقد و صناديق سلعة الذ8بصناديق 

  : يتحمل الصندوق مصار!ف التمو!ل الفعلية واملباشرة حسب السعر السائد _^ السوق  التمو!ل مصار!ف -

  لتداول  وتدفع يومي cش%ل dستحق) سعودي ر!ال 5,000( دوالر1,333.33: تداول  موقع _^ ال�شر رسوم -
ً
 .سنو!ا

 الرسوم جميع عQR والدخل للزmاة العامة الbيئة من الصادرة التنفيذية الالئحة dعليمات حسب املضافة القيمة ضر!بة تطبيق س0تم: املضافة القيمة ضر!بة رسوم -

 يتم مالم املضافة القيمة ضر!بة dشمل ال للصندوق  األخرى  واملس<ندات واألح%ام الشروط 8ذه _^ املذmورة واملصار!ف الرسوم جميع. والت%اليف واألdعاب واملصار!ف

  .ذلك خالف عQR النص

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

  ال يتم فرض رسوم اش�Eاك عQR املس<ثمر عند اس<ثماره _^ الصندوق. كما ال يوجد أي رسوم اس�Eداد عQR املس<ثمر عند االس�Eداد النقدي. -

ألم�ن اp"فظ من الباطن وذلك  cش%ل mامل حيث تخصم من قبل مدير الصندوق وتدفعاالس�Eداد العي��  املس<ثمرفقط عند طلب  العي�� االس�Eداد رسوم فرض س0تم -

QRالنحو ع ^� :التا

 

  

 كيفية حساeÇا  

 والنقل التأم�ن رسوم  1

  املس�Eد للذ8ب

 سلعة من املس�Eدةالكمية  إجما�^* ( 150 =ذ8ب بالدوالر األمر!%يال سلعةرسوم التأم�ن والنقل ل 

  )321.5/  باألونصة الذ8ب

  :أن حيث

- ^�قيمة االس�Eداد العي�� بالدوالر األمر!%ي= سعر سلعة الذ8ب بالدوالر األمر!%ي  إجما

 _^ إجما�^ الكمية 
ً
 سلعة من املس�Eدةلألونصة _^ نقطة التقو!م ال�� تR^ يوم االس�Eداد مضرو[ا

 .باألونصة الذ8ب

 -قيمة االس�Eداد العي�� بالدوالر األمر!%ي= إجما�^ قيمة االس�Eداد بالدوالر األمر!%ي  صا_^ -

 رسوم ومصار!ف االس�Eداد العي�� بالدوالر األمر!%ي.

كمية سلعة الذ8ب املس�Eدة باألونصة= صا_^ قيمة االس�Eداد العي�� بالدوالر األمر!%ي/  صا_^ -

 نصة _^ نقطة التقو!م.سعر سلعة الذ8ب بالدوالر األمر!%ي لألو 

 1أونصة و�^ dعادل  32.15كمية سلعة الذ8ب املس�Eدة باألونصة يجب ان اليقل عن  صا_^ -

 كيلو غرام من سلعة الذ8ب.

 .أمر!%ي دوالر 150 8و العي�� االس�Eداد _^ والنقل التأم�ن لرسوم األد»ى اp"د -

 بالدوالر العي�� االس�Eداد قيمة إجما�^ من العي�� االس�Eداد _^ والنقل التأم�ن رسوم تخصم -

 .األمر!%ي

 32.15*سلعة الذ8ب بالكيلو  كمية=باألونصة الذ8ب سلعة كمية -

 سبائك صورة _^ الذ8باملس�Eدة من سلعة  الكمية صا_^ العي�� االس�Eداد طالب dسليم يتم -

 سلعة من غرام كيلو عQR 1 تحتوي  الذ8ب سلعة من الواحدة السÊيكة أن حيث ذ8ب،

 .الذ8ب

 الذ8ب سلعة(كمية  غرام بالكيلو الذ8باملس�Eدة من سلعة  الكميةصا_^  حال mان _^  -

(أي التكفي الس�Eداد قيمة سلعة الذ8ب/سÊيكة ذ8ب  كسور  عQR تحتوي ) 32.15/ باألونصة

  الكسور  قيمة دفع فس0تمواحدة) 
ً
سعر سلعة الذ8ب  بحسب العي�� االس�Eداد لطالب نقدا

  املدفوع املبلغ يحسببالدوالر األمر!%ي لألونصة _^ نقطة التقو!م. 
ً
 االس�Eداد لطالب نقدا

 :mالتا�^ العي��
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 81,500و  سعر سلعة الذ8ب بالدوالر لألونصة _^ يوم التقو!م الذي يR^ طلب االس�Eداد العي��عQR أساس أن  محسوباالس�Eداد العي��  ومصار!ف لرسوم اف�Eا��Û مثال يR^ فيما

 8600و Æجما�^ كمية سلعة الذ8ب املس�Eدة يوم، و  825و  دةعدد األيام التقو!مية من يوم التقو!م إ�Q اليوم الذي تم تحديده الستالم صا_^ سلعة الذ8ب املس�E دوالر أمر!%ي، و 

  أونصة:

 اp-طوة األو�Q: يتم حساب صا_^ قيمة االس�Eداد العي�� بالدوالر األمر!%ي:

  900,000.000                              إجما�^ قيمة االس�Eداد العي�� بالدوالر األمر!%ي

   رسوم ومصار!ف االس�Eداد العي�� بالدوالر األمر!%ي 

 (308.219)                                    رسوم اp"فظ العي��

 (4,500.000)                                 رسوم التعامل

 (279.938)                                    رسوم النقل والتأم�ن

 (5,088.157)                                 ومصار!ف االس�Eداد العي��إجما�^ رسوم 

  894,911.843                              صا_^ قيمة االس�Eداد العي�� بالدوالر األمر!%ي

 

 

 

 

* سعر سلعة 32.15غرام *  بالكيلو الذ8باملس�Eدة من سلعة  الكمية_^ صا_^  الكسور 

  الذ8ب بالدوالر األمر!%ي لألونصة _^ نقطة التقو!م.

 وذلك تقو!�ä يوم mل عن تحسبقيمة االس�Eداد العي�� بالدوالر األمر!%ي  إجما�^% من 0.5 -  العي�� اp"فظ رسوم  2

من يوم التقو!م الذي يR^ يوم طلب االس�Eداد العي�� إ�Q اليوم الذي يتم تحديده من قبل مدير 

الستالم كميات سلعة الذ8ب املستحقة لطالب االس�Eداد العي��، حيث يتم خصم   الصندوق 

 يمة رسوم اp"فظ العي�� من إجما�^ قيمة االس�Eداد العي�� بالدوالر األمر!%ي.ق

-   Q�تحسب رسوم اp"فظ العي�� للف�Eة من يوم التقو!م الذي يR^ يوم طلب االس�Eداد العي�� إ

 mالتا�^:  اليوم الذي يتم تحديده من قبل مدير الصندوق 

- ^�% * (عدد األيام التقو!مية من يوم 0.5قيمة االس�Eداد العي�� بالدوالر األمر!%ي*  إجما

الستالم كميات سلعة الذ8ب   التقو!م إ�Q اليوم الذي يتم تحديده من قبل مدير الصندوق 

 )365املستحقة لطالب االس�Eداد العي��/

 له املستحقة الذ8ب عةسل كمية صا_^ استالم عن العي�� االس�Eداد طالب فيه يتأخر يوم أي -

% من إجما�^ قيمة االس�Eداد 0.5 فس0تحمل الصندوق  مدير قبل من ا#"دد االس�Eداد يوم _^

 �ä!ل يوم تقوm داد طالب قبل من وتدفعالعي�� بالدوالر األمر!%ي تحسب عن�Eالعي�� االس 

ملال%ي الوحدات عوائد االس�Eداد العي�� قبل موعد إقفال  بالدفع. يلËEم مدير الصندوق نقًدا

 .íÛîداد كحد أق�Eلنقطة التقو!م ال�� ُحدد عند8ا سعر االس ^�  العمل _^ اليوم الثالث�ن التا

 كميات  استالم عن العي�� االس�Eداد طالب تأخ�� ف�Eة خالل العي�� اp"فظ رسوم تحسب -

 :mالتا�^ له املستحقة الذ8ب سلعة

^�)365/التقو!مية التأخ�� أيام% * (عدد 0.5* األمر!%ي بالدوالر العي�� االس�Eداد قيمة إجما  

 حيث السوق  ظروف حسب وذلك األمر!%ي بالدوالر العي�� االس�Eداد قيمة إجما�^ من% 0.5 ا�Q تصل قد  التعامل رسوم  3

  .األمر!%ي بالدوالر العي�� االس�Eداد قيمة إجما�^ من تخصم
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  مبلغ و  ال�� س0تم dسليمbا لطالب االس�Eداد العي�� بالكيلو اp-طوة الثانية: يتم حساب كمية سلعة الذ8ب
ً
_^ حال وجد  الكسور ال�� س0تم دفعbا لطالب االس�Eداد العي�� نقدا

 :كسور _^ صا_^ الكمية املس�Eدة بالكيلو
  

  596.608                                       صا_^ كمية سلعة الذ8ب املس�Eدة باألونصة

  18.557                                         صا_^ كمية سلعة الذ8ب املس�Eدة بالكيلو 

  18.000                                        الكمية ال�� س0تم dسليمbا لطالب االس�Eداد العي�� بالكيلو (عدد سبائك الذ8ب) 

  0.557                                           الكسور 

 بالدوالر األمر!%يمبلغ الكسور ال�� س0تم 
ً
  26,862                                         دفعbا لطالب االس�Eداد العي�� نقدا

 بالدوالر األمر!%ي�Q أقرب جزء من األلف ماعدا مبلغ إاألرقام املذmورة _^ املثال االف�Eا��Û تم تقر!�eا *
ً
فلقد تم تقر!�eا إ�Q  الكسور ال�� س0تم دفعbا لطالب االس�Eداد العي�� نقدا

  أقرب رقم k"يح.

  

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

  ال يوجد

 

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

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

  حامل الوحدات الصندوق  

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

     : حسمي

 -  - رسوم االش�Eاك

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

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

 دوالر )50(  دوالر )10,000(   من الباطنأم�ن اp"فظ  أdعاب

 دوالر )40(   دوالر )8,000(  ا#"اسب القانو»ي أdعاب

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

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

حال وجود8ا _^ مصار!ف التعامل   

 ) دوالر372.67(   دوالر (74,533.33) إجما�^ الرسوم واملصار!ف eÓاية السنة 

 دوالر 55,000.00  دوالر 11,000,000.00  املال رأس+ % 10 االف�Eا��Û العائد

  دوالر54,627.33   دوالرeÓ 10,925,466.67اية السنة  أصول الصندوق صا_^ قيمة 
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6.  ABالتقو?م وال$سع  

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

 أصول الصندوق باألساليب التالية:

، يوما الثالثاء وا  -
ً
). حسب سعر إغالق سلعة الذ8ب  p10:00-م0س عند الساعة سلعة الذ8ب: س0تم تقييم سلعة الذ8ب عند نقطة التقو!م (مرت�ن أسبوعيا

ً
صباحا

 ( يوما اإلثن�ن  -بنك ان<سا سانباولو سو®سرا –_^ اليوم السابق لنقطة التقو!م ( مزود الذ8ب ا#"دد 
ً
يقوم بËEو!د مدير الصندوق cسعر إغالق الذ8ب مرت�ن أسبوعيا

 واألرâعاء). 

أسواق النقد أو صناديق سلعة الذ8ب ، س0تم تقو!مbا عند نقطة التقو!م بناًء عQR آخر سعر معلن عنه للوحدة من قبل مدير  _^ حالة االس<ثمار _^ صناديق أدوات  -

 الصندوق املس<ثمر به _^ يوم التقو!م املع��.

  :وتكرار�ا التقو?م نقاط عدد )أ

 أ مرت�نيقوم مدير الصندوق بتقو!م الصندوق 
ً
 صباح 10:00عند الساعة  اp-م0سو  الثالثاء ايوم ،سبوعيا

ً
  .ا

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

  الbيئة و!بلغ مباشر cش%ل اp-طأ يوثق الصندوق  مدير فإن ،خاطئ cش%ل الوحدة سعر حساب أو خاطئ cش%ل الصندوق  أصول  من أصل تقو!م حال _^ -
ً
 فورا

  ذلك عن اإلفصاح و!تم الوحدة، سعر من أك�ù أو٪ 0.5 »سÊته ما �ش%ل الذي ال<سع�� أو التقو!م _^ اp-طأ عن
ً
 واملوقع اإللك�Eو»ي الصندوق  مدير موقع _^ فورا

   .الصندوق  تقار!ر و_^ للسوق  اإللك�Eو»ي

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

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

ا مefا املستحقات يقوم مدير الصندوق بحساب اس<ثمارات الصندوق _^ mل يوم تقو!م، و!%ون تحديد التقو!م بناًء عQR جميع األصول ال�� تضمbا ا#"فظة مخصوم  -

 ة: اp-اصة بصندوق االس<ثمار _^ ذلك الوقت. و!تم حساب صا_^ قيمة األصول ل%ل وحدة " سعر الوحدة " بناًء عQR املعادلة التالي

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

 mان نوعbا وطبيعeàا كما تم ايضاح طر!قة تقو!مbا _^ الفقرة (  -
ً
أ) من مذكرة املعلومات (التقو!م وال<سع��)، و[االضافة /6ت%ون أصول الصندوق شاملة ل%ل االصول أيا

 أي مستحقات أخرى للصندوق. إ�Q النقد أو

ائنة، جميع املصار!ف ت%ون الËEامات الصندوق شاملة ل%ل االلËEامات أيا mان نوعbا وطبيعeàا، بما _^ ذلك عQR سÊيل املثال ال اp"صر جميع القروض والذمم الد  -

 املذكرة.ب) من 8ذه /5والرسوم املستحقة أو امل�Eاكمة عQR الصندوق وال�� تم ايضاحbا _^ الفقرة (

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

  سعر »شر يتم -
ً
مساًء بتوقيت اململكة العر[ية  3الساعة  قبل) الثالثاء dعامل(ليوم  األرâعاء يوم و) اp-م0س dعامل(ليوم  األحد يوم _^ وذلك الوحدة مرت�ن أسبوعيا

 ع�ã موقع مدير الصندوق 
ً
" تداول " السعودية املالية السوق  موقعو  .www.falcom.com.saالسعودية، و ست%ون متاحة للمس<ثمر!ن مجانا

www.tadawul.com.sa    

   التعامل .7

  الطرح األوYN  )أ

دوالر أمر!%ي خالل  3,000,000يوم. إن لم يتم جمع اp"د األد»ى و8و  45تار!خ وملدة  31/03/2020إ�Q  16/02/2020ست%ون ف�Eة طرح صندوق فالكم للذ8ب من تار!خ   -

ل تم جمع اp"د األد»ى قبل مدة الطرح األو�^ سوف يقوم مدير الصندوق بإعادة مبالغ االش�Eاك وأي عوائد ناتجة عن اس<ثمار8ا ا�Q مال%ي الوحدات دون أي حسم. _^ حا

 eàاء ف�Eة الطرح فسيقوم مدير الصندوق بإقفال ف�Eة الطرح و[دء عمل الصندوق.إن

-       : ^�  دوالر 1سعر الوحدة األو

 

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

 4:30(الساعة  عملeÓاية يوم  و الثالثاء يوم لتقو!م بال�سبة اإلثن�ن مساًء) يوم 4:30(الساعة  عمليمكن االش�Eاك _^ mل يوم عمل _^ موعد أقصاه eÓاية يوم  -

. " أيام التعامل" من mل أسبوع  اp-م0سو!وم  لثالثاءحيث يتم تنفيذ االش�Eاك cسعر التقو!م ا#"سوب _^ يوم ا ،اp-م0س يوم لتقو!م بال�سبة األرâعاء مساًء) يوم

تتم  ،ا#"دد والوقت. _^ حالة استالم طلب االش�Eاك أو مبلغ االش�Eاك cعد التار!خ _^ يوم العمل التا�^يوم عمل فس0تم التنفيذ  ليوم التعام يكن لم حالة _^

  التا�^. التعاملاجراءاته عQR أساس يوم 

  :االس�Aداد طلبات قبول  أيام

 4:30(الساعة  عملeÓاية يوم  و الثالثاء يوم لتقو!م بال�سبة اإلثن�ن مساًء) يوم 4:30(الساعة  عمل_^ mل يوم عمل _^ موعد أقصاه eÓاية يوم  االس�Eداديمكن  -

. من mل أسبوع " أيام التعامل" اp-م0سو!وم  لثالثاءcسعر التقو!م ا#"سوب _^ يوم ا االس�Eدادحيث يتم تنفيذ ، اp-م0س يوم لتقو!م بال�سبة األرâعاء مساًء) يوم

  _^ يوم العمل التا�^.يوم عمل فس0تم التنفيذ  لم التعاميو  يكن لم حالة _^

  

   :إجراءات االش�Aاك واالس�Aداد

  ش�Aاك: إجراءات اال  -

  YZ الوحدات: النقدي إجراءات االش�Aاك

ــ�Eاmات عي�ية.  - ــ ــندوق مقابل النقد فقط حيث اليتم قبول أي اشـــ ــ ـــــراء وحدات _^ الصـــ ــــندوق (الدوالر يمكن شــ ــ ــــراء الوحدات cعملة أخرى غ�� عملة الصـ ــ _^ حال شـ

 ألسعار الصرف السائدة والسار!ة _^ وقت تحو!ل املبلغ، ثم
ً
س<تم عملية شراء  األمر!%ي)، س0تم تحو!ل العملة إ�Q عملة الصندوق من قبل مدير الصندوق وفقا

 QRعد التحو!ل قيمة املبلغ بالدوالرالوحدات بناًء عc. 

-  QRا ألي فعbسليمdاك وتوقيعه وتوقيع شروط وأح%ام الصندوق ومذكرة املعلومات و�Eعبئة نموذج طلب االشd رع من فروع الراغب�ن _^ شراء وحدات _^ الصندوق

.-دمات اإللك�Eونية، شركة فالكم ل.-دمات املالية خالل أي يوم عمل، أو dعبئة طلب االش�Eاك واملوافقة عQR شروط وأح%ام الصندوق عن طر!ق نظام فالكم ل

 والبطاقة )للسعودي�ن( السار!ة الوطنية الbو!ة إثبات لبطاقة ألفرادا املس<ثمر!ن إبراز إلزامية وÆيداع مبلغ االش�Eاك _^ اp"ساب ا#-صص لذلك، مع

 باإلضافة املؤسسة/الشركة من معتمد خطاب تقديم عليه يتع�ن االعتباري  باملس<ثمر يتعلق وفيما ،)للمقيم�ن(السار!ة  واإلقامة )ل.-ليجي�ن(  اXpواز/الوطنية

Q�  .التجاري  ال�Xل من »�-ة إ

 االش�Eاك، طلبات رفض ح%ومية، رقابية جbة أي عن تصدر dعليمات أي أو "عميلك إعرف" و األموال غسل م%افحة تقار!ر عQR بناءً  الصندوق، ملدير يجوز  -

 خصومات أو رسوم أي خصم دون  االش�Eاك مبلغ ُيرد اp"ال، 8ذه و_^ .املالية السوق  8يئة نظام يخالف قد أنه يرى  اش�Eاك طلب أي رفض الصندوق  وملدير

 .الرفض تار!خ من عمل أيام 5 ف�Eة خالل

  الصندوق  ملدير للطلبات الواردة االش�Eاك _^ األولو!ة dعطى و تأخ��، أي دون  و االش�Eاك طلبات mافة بمعاXpة الصندوق  مدير يقوم -
ً
 .أوال

  : النقدي إجراءات االس�Aداد 

 بطاقة األفراد املس<ثمر!ن إبراز _^ mل يوم عمل (مع فروعهيقوم حامل الوحدات بتعبئة نموذج طلب االس�Eداد وتوقيعه وdسليمه ملدير الصندوق من خالل  -

 عليه يتع�ن االعتباري  باملس<ثمر يتعلق وفيما ،)للمقيم�ن(  واإلقامةالسار!ة )ل.-ليجي�ن(  اXpواز/الوطنية للسعودي�ن) والبطاقة( السار!ة الوطنية الbو!ة إثبات

التجاري)، أو dعبئة طلب االس�Eداد وdسليمه عن طر!ق نظام فالكم ل.-دمات  ال�Xل من »�-ة إ�Q اإلضافةب املؤسسة/الشركة من معتمد خطاب تقديم

 
ً
 وذلك _^ mل يومي ثالثاء (للطلبات املستلمة ح�eÓ íاية عمل يوم اإلثن�ن) وخم0س (للطلبات املستلمة اإللك�Eونية، وتتم معاXpة طلبات االس�Eداد مرت�ن أسبوعيا

  مساًء). 4:30ح�eÓ íاية عمل يوم األرâعاء) ح�eÓ íاية يوم العمل (الساعة 

اp-امس التا�^ لنقطة التقو!م ال�� ُحدد عند8ا سعر _^ حال االس�Eداد النقدي يتم دفع عوائد االس�Eداد ملالك الوحدات قبل موعد إقفال العمل _^ اليوم  -

.íÛîأق üداد كحد�Eاالس 

 

 إجراءات االس�Aداد العي¦�:

للوحدات، يدفع مدير الصندوق ملال%ي الوحدات عوائد االس�Eداد العي�� قبل موعد إقفال العمل _^ اليوم الثالث�ن التا�^ لنقطة التقو!م االس�Eداد العي��  حال _^ -

 .عند8ا سعر االس�Eداد كحد أقíÛîال�� ُحدد 
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عند8ا سعر االس�Eداد  يدفع مدير الصندوق ملال%ي الوحدات عوائد االس�Eداد العي�� قبل موعد إقفال العمل _^ اليوم الثالث�ن التا�^ لنقطة التقو!م ال�� ُحدد -

íÛîة 8ذه خالل. كحد أق�Eفظ أم�ن إشعار يتم الف"pداد بطلب الباطن من ا�Eعد العي�� االسâم الطلب وقبول  املراجعة عملية وËEفظ أم�ن يل"pالباطن من ا 

 ).CH-120 جنيف -3 ث0ي�E دي بوليفارد سو®سرا، جنيف،( الباطن من اp"فظ ألم�ن الرئ�ÛÜ0 املقر _^ املس�Eدة الذ8ب سلعة كمية بتوف��

 املستحقة له.  الذ8بسلعة س0تم إشعار طالب االس�Eداد باليوم ا#"دد الذي �ستطيع فيه استالم كميات  -

 املطلو[ة لالس�Eداد من قبل طالب االس�Eداد.  سلعة الذ8ب�ساوي كمية  999,9ذو نقاوة تبلغ  سلعة الذ8بيلËEم أم�ن اp"فظ من الباطن بتوف�� كمية من  -

- Eطالب االس QRفظ أم�ن من الذ8ب استالم �داديتع�ن ع"pا  ^_ �ÛÜ0سو®سرا، جنيف،من الباطن املتواجد خارج اململكة العر[ية السعودية و الذي يقع مقره الرئ 

 مدير قبل من املفوض وÆقامة سفر ت%اليف الصندوق  مدير س0تحمل. وذلك بوجود مفوض من قبل مدير الصندوق  CH-120 جنيف -3 ث0ي�E دي بوليفارد

 .فقط الصندوق 

 الباطن من اp"فظ ألم�ن mامل cش%ل وتدفع الصندوق  مدير قبل من تخصم حيث العي�� االس�Eداد املس<ثمر طلب عند فقط العي�� االس�Eداد رسوم فرض س0تم -

 :التا�^ النحو عQR وذلك

   رسوم التأم�ن والنقل للذ8ب املس�Eد: -1

 )321.5* (إجما�^ الكمية املس�Eدة من سلعة الذ8ب باألونصة /  150رسوم التأم�ن والنقل لسلعة الذ8ب بالدوالر األمر!%ي=  

 حيث أن:

 _^ إجما�^ اد مضرو إجما�^ قيمة االس�Eداد العي�� بالدوالر األمر!%ي= سعر سلعة الذ8ب بالدوالر األمر!%ي لألونصة _^ نقطة التقو!م ال�� تR^ يوم االس�Eد  -
ً
[ا

 الكمية املس�Eدة من سلعة الذ8ب باألونصة.

 رسوم ومصار!ف االس�Eداد العي�� بالدوالر األمر!%ي. -صا_^ قيمة االس�Eداد العي�� بالدوالر األمر!%ي= إجما�^ قيمة االس�Eداد بالدوالر األمر!%ي   -

لعي�� بالدوالر األمر!%ي/ سعر سلعة الذ8ب بالدوالر األمر!%ي لألونصة _^ نقطة صا_^ كمية سلعة الذ8ب املس�Eدة باألونصة= صا_^ قيمة االس�Eداد ا  -

 التقو!م.

 كيلو غرام من سلعة الذ8ب. 1أونصة و�^ dعادل  32.15صا_^ كمية سلعة الذ8ب املس�Eدة باألونصة يجب ان اليقل عن   -

 أمر!%ي. دوالر 150اp"د األد»ى لرسوم التأم�ن والنقل _^ االس�Eداد العي�� 8و   -

 تخصم رسوم التأم�ن والنقل _^ االس�Eداد العي�� من إجما�^ قيمة االس�Eداد العي�� بالدوالر األمر!%ي.  -

 32.15كمية سلعة الذ8ب باألونصة=كمية سلعة الذ8ب بالكيلو *  -

 1أن السÊيكة الواحدة من سلعة الذ8ب تحتوي  يتم dسليم طالب االس�Eداد العي�� صا_^ الكمية املس�Eدة من سلعة الذ8ب _^ صورة سبائك ذ8ب، حيث  -

 عQR كيلو غرام من سلعة الذ8ب.

) تحتوي عQR كسور (أي التكفي الس�Eداد قيمة 32.15_^ حال mان صا_^ الكمية املس�Eدة من سلعة الذ8ب بالكيلو غرام (كمية سلعة الذ8ب باألونصة /   -

 لطالب االس�Eداد العي�� بحسب سعر سلعة الذ8ب بالدوالر األمر!%ي لألونصة _^ نقطة  سلعة الذ8ب/سÊيكة ذ8ب واحدة) فس0تم دفع قيمة الكسور 
ً
نقدا

:^� لطالب االس�Eداد العي�� mالتا
ً
 التقو!م. يحسب املبلغ املدفوع نقدا

 لألونصة _^ نقطة التقو!م.* سعر سلعة الذ8ب بالدوالر األمر!%ي 32.15الكسور _^ صا_^ الكمية املس�Eدة من سلعة الذ8ب بالكيلو غرام * 

 رسوم اp"فظ العي��:     -2

�� إ�Q اليوم % من إجما�^ قيمة االس�Eداد العي�� بالدوالر األمر!%ي تحسب عن mل يوم تقو!�ä وذلك من يوم التقو!م الذي يR^ يوم طلب االس�Eداد العي0.5  -

ملستحقة لطالب االس�Eداد العي��، حيث يتم خصم قيمة رسوم اp"فظ العي�� من الذي يتم تحديده من قبل مدير الصندوق الستالم كميات سلعة الذ8ب ا

 إجما�^ قيمة االس�Eداد العي�� بالدوالر األمر!%ي.

 mالتا�^:تحسب رسوم اp"فظ العي�� للف�Eة من يوم التقو!م الذي يR^ يوم طلب االس�Eداد العي�� إ�Q اليوم الذي يتم تحديده من قبل مدير الصندوق    -

% * (عدد األيام التقو!مية من يوم التقو!م إ�Q اليوم الذي يتم تحديده من قبل مدير الصندوق الستالم 0.5إجما�^ قيمة االس�Eداد العي�� بالدوالر األمر!%ي* -

 )365كميات سلعة الذ8ب املستحقة لطالب االس�Eداد العي��/

كمية سلعة الذ8ب املستحقة له _^ يوم االس�Eداد ا#"دد من قبل مدير الصندوق فس0تحمل أي يوم يتأخر فيه طالب االس�Eداد العي�� عن استالم صا_^   -

ر الصندوق بالدفع % من إجما�^ قيمة االس�Eداد العي�� بالدوالر األمر!%ي تحسب عن mل يوم تقو!�ä وتدفع من قبل طالب االس�Eداد العي�� نقًدا. يلËEم مدي0.5

 العي�� قبل موعد إقفال العمل _^ اليوم الثالث�ن التا�^ لنقطة التقو!م ال�� ُحدد عند8ا سعر االس�Eداد كحد أقíÛî. ملال%ي الوحدات عوائد االس�Eداد 

-  :^� تحسب رسوم اp"فظ العي�� خالل ف�Eة تأخ�� طالب االس�Eداد العي�� عن استالم كميات سلعة الذ8ب املستحقة له mالتا
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 )365% * (عدد أيام التأخ�� التقو!مية/0.5األمر!%ي*  إجما�^ قيمة االس�Eداد العي�� بالدوالر

 

 رسوم التعامل:   -3

 Q�% من إجما�^ قيمة االس�Eداد العي�� بالدوالر األمر!%ي وذلك حسب ظروف السوق حيث تخصم من إجما�^ قيمة االس�Eداد العي�� بالدوالر 0.5قد تصل ا

 األمر!%ي.

 

 كيلو غرام من سلعة الذ8ب. 1أونصة و�^ dعادل  32.15وم ومصار!ف االس�Eداد العي�� �^ أقل كمية لالس�Eداد العي�� cعد خصم رس  -

، يوما الثالثاء واp-م0س عند الساعة   -
ً
، حيث أن سعر سلعة الذ8ب �عكس سعر أونصة ذ8ب ذو نقاوة تبلغ  10:00يتم التقو!م مرت�ن أسبوعيا

ً
صباحا

 بالدوالر األمر!%ي. 999,9

 ك _^ الصندوق:اp"د األد»ى لالش�Eا

ـــــندوق 8 ـــ ــ ــ�Eاك _^ الصــ ــ ـــ ــ ــا_^ 8و  د»ىواp"د األ  دوالر أمر!%ي 500 واp"د األد»ى لالشـــ ــ ــ ــ ـــ ــ�Eاك اإلضـ ــ ـــ ــ ــ�Eداد mل الوحدات  500لالشـــ ــ ـــ ــ دوالر . كما يجوز ملال%ي الوحدات اســـ

 العائدة لbم أو جزء
ً
سلعة  من غرام كيلو 1( الذ8بسلعة  من أونصة 32.15أمر!%ي، ولالس�Eداد العي��  دوالر 500 مبلغ 8و النقدي س�Eدادلال  األد»ى اp"د مefا. ا

  دوالر أمر!%ي. 500اp"د األد»ى لرصيـد امللكيـة 8و مبلغ  .وذلك cعد خصم رسوم ومصار!ف االس�Eداد العي�� )الذ8ب

  

  أقíÛî ف�Eة زمنية ب�ن dسلم طلب االس�Eداد ودفع عوائده ملالك الوحدات:

ــ�Eداد النقدي يتم دفع عوائد  حال _^ ــ ـــ ــ ـــ ــ�Eداداالســ ــ ـــ ــ ـــ ـــعر  قبل الوحدات ملالك االســ ـــ ــ ـــ ــ موعد إقفال العمل _^ اليوم اp-امس التا�^ لنقطة التقو!م ال�� ُحدد عند8ا سـ

ــ�Eداد كحّدٍ  ــ ـــ ــíÛ.  االســـ ــ ـــ ــ�Eداد العي��  حال_^ أقîـــ ــ ـــ ــــندوق  مدير يدفع للوحدات،االســـ ــ ــ ــ�Eداد عوائد الوحدات ملال%ي الصــ ــ ـــ  اليوم _^ العمل إقفال موعد قبل العي�� االســـ

  . أقíÛî كحد االس�Eداد سعر عند8ا ُحدد ال�� التقو!م لنقطة التا�^ الثالث�ن

 

 PQل مال�ي الوحدات   )أ

 عQR ملكية الوحدات
ً
 قاطعا

ً
و!<يح مدير املثÊتة فيه.  يقوم مدير الصندوق باعداد �Xل ملال%ي الوحدات و!حفظه _^ اململكة العر[ية السعودية، و®عد 8ذ ال�Xل دليال

 ل�Xل مال%ي الوحدات إ�m Qل مالك للوحدات (عQR أن يظbر 8ذا امل.-ص جميع املعلومات املرتبطة باملالك مقدم الطلب فقط)
ً
 عند الطلب  الصندوق م.-صا

ً
مجانا

 عن طر!ق مراسلة مدير الصندوق مباشرة أو عند طر!ق أحد م%اتب مدير الصندوق.

mات ال�� تم استالمbا خالل ف�Eة الطرح األو�^ العام لوحدات الصندوق عQR ش%ل نقد أو اس<ثمار8ا _^ الوداêع البنكية أو صفقات سوف يتم االحتفاظ بحصيلة االش�Eا )ب

ف ائتما»ي و!تمتع بتص�ي أدوات أسواق النقد املتوافقة مع املعاي�� الشرعية وامل�ãمة مع طرف خارج اململكة خاضع لتنظيمات من 8يئة رقابية مماثلة ملؤسسة النقد

.^� اس<ثماري إ�Q ح�ن انeàاء ف�Eة الطرح األو

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

سوف  خالل مدة الطرح األو�^ دوالر أمر!%ي. و_^ حال عدم جمع اp"د األد»ى 3,000,000لبدء عمل الصندوق 8و جمعه الصندوق  مدير ينوي  الذي للمبلغاp"ّد األد»ى 

  يقوم مدير الصندوق بإعادة مبالغ االش�Eاك وأي عوائد ناتجة عن اس<ثمار8ا ا�Q مال%ي الوحدات دون أي حسم.

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

م) والذي تم فيه إعفاء مديري 29/11/2018ه (املوافق 21/03/1440بتار!خ  1/6/7733/18الينطبق بناًء عQR التعميم الصادر من 8يئة السوق املالية رقم ص/ -

  الصناديق العامة من اp"د األد»ى X�pم أصول الصناديق.

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

 تأجيل طلبات االس�Aداد:

٪ أو أك�ù من صا_^ قيمة 10ل يجوز تأجيل تنفيذ أي طلب اس�Eداد ح�í يوم التعامل التا�^ إذا بلغ إجما�^ »سبة جميع طلبات االس�Eداد ملال%ي الوحدات _^ أي يوم dعام -

  .أصول الصندوق 

عن طر!ق dسليم طلبات االس�Eداد النقدي س0تم اتباع إجراءات عادلة ومنصفة عند اختيار طلبات االس�Eداد املطلوب تأجيلbا حيث س0تم تنفيذ الطلبات املؤجلة  -

  والعي�� بال�Eت0ب حسب األسبقية _^ تقديم طلب االس�Eداد.
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   وق:االش�Aاك أو اس�Aداد وحدات الصند يتم ;عليق ف¡\اال��  تاa8اال 

 يجب عQR مدير الصندوق dعليق االش�Eاك أو اس�Eداد الوحدات إذا طلبت الbيئة ذلك. -

  .إذا رأى cش%ل معقول أن التعليق يحقق مصاýp مال%ي وحدات الصندوق العامdعليق االش�Eاك أو االس�Eداد  دوق صنالملدير  ز و يج -

ق dعليق االش�Eاك أو االس�Eداد  الصندوق ملدير  يجوز  -
َّ
التعامل _^ السوق الرئ0سة ال�� يتم فehا التعامل _^ األوراق املالية أو األصول األخرى ال�� يملكbا الصندوق، إذا ُعل

   م.إما cش%ل عام وÆما بال�سبة إ�Q أصول الصندوق ال�� يرى مدير الصندوق cش%ل معقول أeÓا جو8ر!ة لصا_^ قيمة أصول الصندوق العا

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

  .التأكد من عدم استمرار أي dعليق إال للمدة الضرور!ة وامل�ãرة مع مراعاة مصاýp مال%ي الوحدات -

 .مراجعة التعليق بصورة منتظمة وال<شاور مع مجلس إدارة الصندوق وأم�ن اp"فظ حول ذلك بصورة منتظمة -

 بأي dعليق مع  -
ً
توضيح أسباب التعليق، وÆشعار الbيئة ومال%ي الوحدات فور انeàاء التعليق بالطر!قة نفسbا املستخدمة _^ اإلشعار إشعار الbيئة ومال%ي الوحدات فورا

 عن التعليق واإلفصاح عن ذلك _^ املوقع اإللك�Eو»ي ملدير الصندوق واملوقع اإللك�Eو»ي للسوق.

   :خصائص الوحدات .8

 واس<ثمارات أصول  _^ م<ساو!ة »سÊية قيمة ذات مجزأة غ�� مشاعة حصة وحدة mل وتمثل. واp"قوق  واملم�Ëات القيمة نفس ولbا النوع نفس من الصندوق  وحدات جميع

  .الصندوق 

   :اacاسبة وتقديم التقار?ر .9

  املالية التقار!ر )أ

 عQR التقار!ر 8ذه تحتوي  و. التقر!ر ف�Eة eÓاية من يوما 35 خالل ل.Xمbور  و!<يحbا ميالدية سنة نصف mل للصندوق  األولية املالية التقار!ر الصندوق  مدير�عد  

  .الف�Eة خالل الصندوق  أ»شطة cشأن أخرى  معلومات أي و الصندوق  مدير عن ومعلومات األولية املالية القوائم

  70 خالل للصندوق  املراجع السنوي  التقر!ر بإعداد الصندوق  مدير يقوم كما
ً
  للصندوق، املالية السنة eÓاية من يوما

ً
 هوأداء للصندوق  املا�^ املركز تفاصيل متضمنا

  .املالية السنة eÓاية _^ كما اp"فظ وأم�ن الصندوق  مدير عن معلومات إ�Q باالضافة

   :الصندوق  مدير �عد8ا ال�� التقار!ر إتاحة ووسائل أماكن )ب

 وموقع الصندوق  ملدير اإللك�Eو»ي املوقع _^ »شر8ا يتم سوف كما رسوم، أي دون  الصندوق  مدير م%اتب خالل من الطلب عند التقار!ر 8ذه dسليم يتم

 _^ »شر8ا يتم سوف الوحدات لتقو!م dعليق أي عن اإلعالن أو الوحدات أسعار ذلك _^ بما »شر8ا يتطلب أخرى  مالية معلومات أي. االلك�Eو»ي السوق 

 إخطارات أي. رسوم أي دون  الصندوق  مدير م%اتب خالل من للمس<ثمر!ن متاحة وت%ون  االلك�Eو»ي السوق  موقع أو الصندوق  ملدير االلك�Eو»ي املوقع

  . الوحدات حامX� ^Rل _^ امل�Xلة عناو!efم حسب للمس<ثمر!ن بإرسالbا الصندوق  مدير يقوم للمس<ثمر!ن
  .ذلك cعد ميالدية سنة وmل للصندوق  و�Qاأل  املاليةكما يقر مدير الصندوق بتوفر القوائم املالية للسنة  م 31/12/2020 _^ للصندوق  األو�Q املالية السنة eÓاية ت%ون  )ج

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

  

  مجلس إدارة الصندوق  . 10

   الصندوق  إدارة مجلس أعضاء )أ

  يت%ون مجلس إدارة الصندوق من:

 .)رئ�س مجلس إدارة الصندوق معاذ بن قاسم ا08صاونة () األستاذ / 1

  .)غAB مستقل  عضو ) األستاذ/ سليمان أحمد أبو تايه (2

  مستقل). غAB (عضو  العمAB  ناصر  بن صا8¿) األستاذ/ 3

  ) الدكتور/ عبدالكر?م بن حمد النجيدي (عضو مستقل).4
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  ) األستاذ/ محمد بن مسفر املال�ي (عضو مستقل).5

  

  

   الصندوق  إدارة مجلس أعضاء مؤ8الت

  :)اPcلس رئ�س( ا08صاونة قاسم بن معاذ/  األستاذ �

عمل خاللbا  لشركة فالكم ل.-دمات املالية. لديه خ�ãة أك�ù من عشر سنوات _^ مجال االس<شارات املالية واإلس<ثمار يذالتنفي رئ0ساألستاذ/ معاذ اp-صاونة 8و ال

 إ�Q قطاع التجزئة. قبل أن تو�Q مbام الرئ0س التنفيذ_^ عدد من القطاعات من أبرز8ا: 
ً
دارة املصرفية اإل مدير كعمل  يالبنوك والصناعة والعقار وال�"ة إضافة

ة. انضم ، كما عمل كمس<شار لإلدارة العليا وألعضاء مجلس اإلدارة _^ العديد من الشرmات _^ اململكة العر[ية السعودير!ة cشركة فالكم ل.-دمات املاليةاالس<ثما

cعد أن mان �عمل كمس<شار لدى ديلو!ت كندا، حيث أتيحت له فرصة التعامل مع عدد من الشرmات القيادية  2008األستاذ/ معاذ لفر!ق العمل _^ شركة فالكم سنة 

عQR درجة الب%الور!وس _^ mل من العلوم املالية من خالل تقديم اp-دمات االس<شار!ة _^ إدارة ا#-اطر وحوكمة الشرmات وخدمات االس<شارات املالية. كما أنه حاصل 

  دا.واملصرفية وكذلك _^ نظم املعلومات من جامعة سانت ماري بكندا، باإلضافة إ�Q درجة املاج0ست�� _^ إدارة األعمال من جامعة دلbاو��Û بكن

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

 QRامعة االردنية _^ عام األستاذ سليمان أبو تايه حاصل عXpادة1998ب%الور!وس _^ ا#"اسبة من اbش QRوحاصل ع ، CPA  من 2004األمر!كية _^ عام �ùه أك�ãلديه خ .

 _^ مجال ا#"اسبة واملراجعة. �عمل مدير املالية واp-ز!نة لدى املؤسسة االسالمية لتأم�ن االس<ثمارات وائتمان الصادرات، و عضو 15
ً
ك االسالمي مجموعة البن عاما

كما عمل كمدير للمجموعة  2012منذ  IFRS ، مس<شار لدى الbيئة السعودية للمحاسب�ن القانوني�ن ملشروع التحول ا�Q معاي�� ا#"اسبة الدولية2012للتنمية منذ 

  .2015 – 2012، وعضو Xpنة مراجعة لدى شركة فيب%و للف�Eة 2012 – 2006املالية لشركة فالكم ل.-دمات املالية للف�Eة 

  ):مستقلغAB (عضو  صا8¿ بن ناصر العمAB  /األستاذ �

إدارة  م باالضافة إ�Q شbادة الب%الور!وس _^2010حاصل عQR شbادة املاجست��  _^ ادارة التغي�� من جامعة سوانزي بر!طانيا عام   صاýp العم��األستاذ 

) من االتحاد األمر!%ي للتأم�ن HIAأن لديه شbادة الزمالة األمر!كية بالتأم�ن الط�Ý (م. كما 1981األعمال من جامعة جنوب فلور!دا الواليات املتحدة عام 

) من االتحاد األمر!%ي للتأم�ن الص�^ و شbادة _^ التأم�ن العام من املعbد املل%ي MHPالص�^ باالضافة إ�Q شbادة التخصص _^ الرعاية ال�"ية املدارة (

  كما أنه حاليا عضو مجلس إدارة شركة النايفات للتمو!ل. ،عاما 38صاýp خ�ãات واسعة تز!د عن   /تاذلندن. يمتلك األس ،ال�ãيطا»ي للتأم�ن

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

وشbادة الدكتوراه _^ اللغو!ات من جامعة  2011 -عQR شbادة  املاجست��  _^ إدارة األعمال التنفيذية  من جامعة امللك فbد للب�Eول واملعادن  عام  حاصل

 عضو مجلس إدا 32خ�ã تز!د عن  لدية .2003 –والية أوكال8وما س<يلووتر ، الواليات املتحدة األمر!كية عام 
ً
 كما انه حاليا

ً
رة  والرئ0س التنفيذي عاما

 لشركة مbارة للموارد الÊشر!ة.

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

األmاديمية األمر!كية  من، حاصل عQR شbادة مسؤول االمتثال املعتمد 2013 –اجست�� _^ إدارة األعمال من جامعة الفيصل عام امل  شbادة عQR حاصل

  27 عن تز!د خ�ãه يهلد .2008 – عاملإلدارة املالية 
ً
كما أنه  ،اإلشراف عQR األعمال والرقابة التنظيميةو   والبنوك املالية االسواق _^ املا�^ القطاع _^ عاما

 نائب مدير  التمو!ل _^ الbيئة العامة للم�شآت الصغ��ة واملتوسطة عضو  مجلس ادارة بنك التصدير واالست��اد السعودي
ً
عضو مجلس اإلدارة  ،حاليا

رئ0س Xpنة  ،صندوق اإلس<ثمارات العامةل التاcعةعضو مجلس اإلدارة / ال.Xان التنفيذية والتدقيق _^ شركة صندوق الصناديق  ،_^ في�تك السعودية

-pالقطاع ا  Ëعضو مجلس اإلدارة _^ الشركة السعودية ،صااالئتمان _^ مبادرة اإلقراض غ�� املباشر  _^ مبادرة تحف�  Ëريء _^ مبادرة تحف�Xpلألس<ثمار ا

عضو مجلس اإلدارة _^ برنامج كفالة  ،مبادرة تحف�Ë القطاع اp-اص _^عضو مجلس اإلدارة وXpنة االئتمان ب�ãنامج دعم االستدامة  ،القطاع اp-اص

  _^ شركة بحر العرب ألنظمة املعلومات.عضو Xpنة املراجعة  ،عضو مجلس اإلدارة  _^ شركة اال»سون للتجارة ،�ãنامج ضمان االئتمانل التاcع

  

   الصندوق  إدارة مجلس ومسؤوليات أدوار )ب

  dشمل مسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق، عQR سÊيل املثال ال اp"صر، اآلdي :

 طرف الصندوق  ي%ون  ال�� اXpو8ر!ة والتقار!ر والقرارات العقود جميع عQR املوافقة .1
ً
 . فehا ا

 .الصندوق  بأصول  املتعلقة التصو!ت بحقوق  يتعلق فيما مكتو[ة سياسة اعتماد .2
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، ذلك mان وم�í اإلشراف، .3
ً
  الصندوق  مدير عنه يف�ý مصاýp تضارب أي عQR املصادقة مناسبا

ً
 .االس<ثمار صناديق لالئحة وفقا

  مرت�ن االجتماع .4
ً
 اإلر8اب وتمو!ل األموال غسل عن التبليغ ومسؤول الصندوق  مدير لدى) وااللËEام املطابقة Xpنة( وااللËEام املطابقة مدير مع األقل عQR سنو!ا

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

 .dعي0نه حالة _^ املصّفي يرفعbا توصية أي إقرار .5

 .  االس<ثمار صناديق بالئحةومذكرة املعلومات وأي مس<ند آخر   الصندوق  وأح%ام شروط وÆلËEام إكتمال من التأكد .6

  الوحدات مال%ي مص."ة يحقق بما بمسئولياته الصندوق  مدير قيام من التأكد .7
ً
 .االس<ثمار صناديق الئحة وأح%ام الصندوق، وأح%ام لشروط وفقا

 .للصندوق  اp"فظ وأم�ن القانو»ي ا#"اسب تحديد .8

 .املص."ة وأk"اب الوحدات ملال%ي الالزمة واملس<ندات املعلومات ب%ل الصندوق  مدير إفصاح من التأكد .9

 . فيه الوحدات ومال%ي االس<ثمار صندوق  وملص."ة بأمانة العمل .10

 .ا#Xلس اتخذ8ا ال�� والقرارات اتاالجتماع وقاêع جميع تب�ن ال�� االجتماعات محاضر تدو!ن .11

  

  الصندوق  إدارة مجلس أعضاء م%افآت تفاصيل )ج

 ل%ل عضــو مســتقل (إجما�^ أdعاب األعضــاء املســتقل�ن لن تتجاوز  1,600عضــو مســتقل عن mل اجتماع و بحد أقîــíÛ  ل%ل أمر!%ي دوالر 800
ً
دوالر  3,200دوالر ســنو!ا

) حيث 
ً
 . السنة eÓاية mلتدفع و  يومي cش%لاألdعاب  dستحقأمر!%ي سنو!ا

 

 

  

   املصاýp تضارب )د

ـــاýp _^ حال التصـــــو!ت عQR أي قرار يتخذه مجلس إدارة الصـــــندوق قد يتع�ن عQR أي عضـــــو االفصـــــاح #Xلس إدارة الصـــــندوق عن  وجود أي dعارض مصــ

  ي%ون لعضو مجلس االدارة مص."ة خاصة مباشرة أو غ�� مباشرة فيه.

  

   العالقة ذي الصندوق  مجلس عضو فehا �شارك ال�� الصناديق إدارة مجالس جميع )ه

  التالية: العامة إدارة الصناديقأعضاء مجلس إدارة  8ذا الصندوق 8م أعضاء _^ مجلس 

 .السعودية لألسbم فالكم صندوق  -

 صندوق فالكم للمرابحة بالر!ال السعودي. -

 .صندوق فالكم للطروحات األولية -

 صندوق فالكم املتداول لألسbم السعودية. -

 صندوق فالكم املتداول لقطاع الب�Eوكيماو!ات. -

 .باملرابحة للتمو!ل فالكم صندوق  -

  

  الرقابة الشرعية  �يئة . 11

   :ومؤ8الeÉم الشرعية الbيئة أعضاء )أ

  :التالية أسماؤ8م املس<شار الشرÞ^ للصندوق 8م أعضاء الbيئة الشرعية لشركة فالكم ل.-دمات املالية وال�� تت%ون من العلماء

� YNاملنيع سليمان بن هللا عبد/الشيخ معا:  

باململكة العر[ية السعودية منذ إ»شا�eا، ومس<شار بالديوان املل%ي، وعضو مجلس الشورى وقاٍض سابق بمحكمة التمي�Ë الشيخ /عبدهللا املنيع 8و عضو 8يئة كبار العلماء 

  بمكة املكرمة. الشيخ املنيع 8و نائب رئ0س ا#Xلس الشرÞ^ لbيئة ا#"اسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية
ً
، ،سابقا

ً
 8يئات ورئ0س وعضو عدة وعضو با#Xلس حاليا

  شرعية _^ البنوك السعودية واp-ليجية، له العديد من املؤلفات _^ الص��فة اإلسالمية.
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  : القري  ع�Y بن محمد/الدكتور  فضيلة �

  عبدالعز!ز بجدةامللك الدكتور محمد القري حاصــل عQR درج�� املاجســت�� والدكتوراة _^ االقتصــاد من جامعة mاليفورنيا. و8و أســتاذ االقتصــاد اإلســالمي _^ جامعة 
ً
، ســابقا

 الدكتور القري عضو _^ العديد من الbيئات الشرعية للمصرفيات اإلسالمية _^ الدو�^، الفقه ومجمع ،التاcع لرابطة العالم اإلسالمي اإلسالميمجمع الفقه  _^خب�� و  عضوو 

  كث�� من البنوك حول العالم.

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

ــاد _^ ودكتوراة ماجســــت�� شــــر®عة، ب%الور!وس ــر أرâعة من أك�ù خ�ãة اإلســــالمي، االقتصــ   عشــ
ً
ـــالمية، املالية واملعامالت الشــــرعية، الرقابة ^مجا� _^ عاما ـــو اإلسـ  من عدد _^ عضـ

  .السعودية العر[ية باململكة الشرعية الbيئات

  

  الرقابة الشرعية  8يئةأدوار ومسؤوليات  )ب

 وسياسات الصندوق االس<ثمار!ة ووثائق الصندوق للتأكد من مطابقeàا للضوابط الشرعية.دراسة ومراجعة أ8داف   .1

 تقديم املشورة ملدير الصندوق بخصوص املواضيع ال�� تتعلق باملطابقة الشرعية _^ حال طل�eا من قبل مدير الصندوق.  .2

الية والشرmات أو أي اس<ثمارات أخرى _^ السوق األو�^ أو السوق الثانوي ال�� من املتوقع أن إعطاء املشورة _^ تحديد الضوابط الشرعية الالزمة النتقاء األوراق امل  .3

 �س<ثمر فehا الصندوق.

 املراقبة الدور!ة ملدى مطابقة اس<ثمارات الصندوق مع الضوابط الشرعية.  .4

5.  efحول مدى مطابقة أعمال الصندوق مع الضوابط الشرعية لتضمي ^Þا مع التقر!ر املراجع السنوي للصندوق.إبداء الرأي الشر 

 يع األوقات.يلËEم مدير الصندوق بالضوابط والتوجehات ال�� تصدر من 8يئة الرقابة الشرعية و!ضمن مراعاة تطبيقbا _^ mافة اس<ثمارات الصندوق _^ جم

 

 

   الشرعية الbيئة أعضاء م%افآت )ج

 ال يوجد

  :الشرعية املعاي�� مع التوافق عدم حال _^ املتبعة واإلجراءات الدور!ة، واملراجعة لالس<ثمار، املعدة األصول  شرعية لتحديد) الشرعية املعاي��( املطبقة املعاي�� )د

 فيما يR^ الضوابط العامة الشرعية املعتمدة من الbيئة الشرعية لفالكم النتقاء سلعة الذ8ب:

-  Xp ما _^ الوزن دون اعتبا رeساو�d شرطc بيع الذ8ب بالذ8ب جائز.
ً
 دته وقدمه، وâشرط التقابض املطلوب شرعا

 بيع الذ8ب cغ�� الذ8ب والفضة والنقود جائز بأي سعر دون اش�Eاط التقابض، مثل أن يباع الذ8ب cسلعة أو منفعة أو خدمة.  -

 إ�Q املستقبل، كما ال ي�ý _^ بيع الذ8ب   -
ً
 عQR تحقق أمر، وال مضافا

ً
 خيار الشرط.ال يجوز أن ي%ون عقد بيع الذ8ب معلقا

وذلك لعدم تحقق  (Futuresأو املستقبلية ( (Forwardال تجوز عقود بيع الذ8ب ال�� يتأجل فehا البدالن ومن ذلك ما اصط.ý عd QRسميته بالبيوع اآلجلة(  -

.
ً
 التقابض املطلوب شرعا

ــ�Eي   - ــ ق قبض املشـــ  �شـــــــ�Eط لبيع ســـــــبائك الذ8ب بالنقود قبض البدل�ن _^ مجلس العقد، و!تحقَّ
ً
ــأ ـــ ــه، أو عن طر!ق وكيله قبضــ ــ ــ ــÊيكة بقبض عيefِا بنفسـ ــ للســـ

ــÊيكة معينة ومم� ــ ــbادة تمثل ملك ســــ ــ ــ�Eي من التصــــــــرف eÇا، أو بقبض شــــ ــ ــÊيكة وتمك�ن املشــــ ــ ، و!تحقق القبض اp"ك�äُّ بتعي�ن الســــ
ً
 أو حكميا

ً
Ëة عن غ��8ا بأرقام حقيقيا

نة ودون قبض حقيقي.للسÊيكة، ونحو8ا من العالمات املمË�ّة لbا عن غ��8ا، وعليه فال ي  جوز بيع سÊيكة غ�� معيَّ

ك الذ8ب عQR الشيوع بحيث يتملك mل شر!ك حصة شاêعة محددة ال�سبة _^ كمية mلية معينة تتوافر فehا الشروط املذmورة _^ البن  -
ُّ
 د السابق.يجوز تمل

 بالشرmاء، وله أن يÊيعbا لغ��ه عQR حالbا دون فرز.إن أمكن دون إضرار  (segregationملالك اp"صة املشاعة أن يطلب فرز حصته (  -

-   QRا عeÓة باألرقام، فإËانت مم�m نÆلط تأخذ حكم املشاع، و-pا باeÓة باألرقام، فإËانت غ�� مم�m ن إن  ملك مفرز ل%ل مالك.السبائك ا#-زونة _^ مخزن مع�َّ

ندوق مع الضوابط الشرعية، فإن مدير الصندوق سيقوم ب<س0يل 8ذا األصل مع مراعاة عدم تقوم ال.Xنة باملراجعة الدور!ة و_^ حال عدم توافق أحد أصول الص-

 اإلضرار بمال%ي الوحدات جراء dس0يل األصل.

  مدير الصندوق  . 12

  اسم مدير الصندوق  )أ
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 شركة فالكم ل.-دمات املالية. 

  

  رقم ال�Aخيص الصادر عن �يئة السوق املالية  )ب

37-06020 

  

  العمل ملدير الصندوق العنوان املPÁل وعنوان  )ج

   شركة فالكم ل.-دمات املالية

  طر!ق العليا العام  

  11421الر!اض  884ص. ب. 

  88004298888اتف 

 + 966) 11( 4617268فاكس 

  

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

  م827/05/2006ـ املوافق 29/04/1427تار!خ ال�Eخيص 

  

  رأس املال املدفوع ملدير الصندوق  )ه

 ر!ال سعودي 150,000,000

  

   للسنة املـالية السـابقة بآالف الر?ال. م0hص املعلومات املالية ملدير الصندوق  )و

  م2018السنـة املـالية املن·\ية YZ د سمA¹  البـند

 ^Rالر[ح ال<شغـي ^�  34,282  إجما

  (50,774) إجما�^ املصروفات ال<شـغيلية

^R(14,011) الر[ح غ�� ال<شـغي  

  (1,369) الزكـاة

  (15,380) صـا_^ الـر[ح 

  

 أعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق  )ز

  ) وعضو مستقل مجلس اإلدارةرئ�س عبداacسن بن محمد الصا8¿ ( -

 األستاذ/ عبدا#"سن الصاýp، �شغل عدة مناصب _^ العديد من الشرmات كما 8و ُموýl أدناه: 

 .شركة مالذ للتأم�نل فآت Xpنة ال�Eشيحات وامل%اوعضو _^ ورêس Xpنة املراجعة  عضو مجلس اإلدارة −

 رئ0س مجلس اإلدارة واملالك لشركة مصادر القابضة. −

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

 .األستاذ/ عبدا#"سن السو!لم، �شغل منصب الرئ0س التنفيذي والعضو املنتدب لشركة النايفات للتمو!ل

 بن قاسم ا08صاونة (العضو املنتدب والرئ�س التنفيذي):األستاذ / معاذ  -

  .املالية ل.-دمات فالكم لشركة التنفيذي الرئ0س 8و اp-صاونة معاذ /األستاذ

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

 األستاذ/ فbد املفرج، �شغل عدة مناصب _^ العديد من الشرmات كما 8و ُموýl أدناه: 

  مجموعة سامبا املالية –ورئ0س Xpنة املراجعة عضو مجلس إدارة  -

 الشركة السعودية للطباعة والتغليف. –عضو مجلس إدارة وعضو Xpنة املراجعة  -
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 محمد ابرا�يم أبو جبل (عضو مجلس اإلدارة) - 

  القابضة.منصب رئ0س الدائرة املالية لشركة فالكم  ، �شغلمحمد أبو جبل/ األستاذ

  

  املسؤوليات والواجبات الرئ�سية ملدير الصندوق فيما يتعلق بصندوق االس$ثمار  )ح

حوال مصاýp يتو�Q مدير الصندوق إدارة الصندوق بحكمة وâعدل eÇدف تحقيق األ8داف االس<ثمار!ة للصندوق املضمنة _^ 8ذه املذكرة كما يراm ^_ ^Þل األ  - 

 حامR^ الوحدات _^ إطار شروط وأح%ام الصندوق.

  :يR^ ما الصندوق  تجاه الصندوق  مدير مسؤوليات تتضمن - 

  .الصندوق  إدارة .1

  .الصندوق  إ�Q املقدمة اإلدار!ة اp-دمات فehا بما الصندوق، عمليات .2

  .وحدات الصندوق  طرح .3

) 41ذات العالقة الواردة ضمن املادة ( املعاي��) ("سياسات االس<ثمار وممارساته") من 8ذه املذكرة وكذلك ب2الواردة _^ الفقرة ( املعاي��يلËEم مدير الصندوق ب - 

 ("قيود االس<ثمار") الواردة _^ الئحة صناديق االس<ثمار.

الشرعية املعتمدة من  املعاي��الشرعية لالس<ثمار، و!قوم وâش%ل دوري بالتأكد من توافق جميع اس<ثمارات الصندوق مع  املعاي��بيلËEم مدير الصندوق كذلك  - 

  الرقابة الشرعية للصندوق، وتبليغ مجلس إدارة الصندوق _^ حينه بأي مخالفات جو8ر!ة. 8يئة

 يقوم مدير الصندوق _^ إطار مbامه بالتأكد من توفر السيولة ال%افية للوفاء بأي طلبات اس�Eداد محتملة. - 

  

  امل|ام ال�� «لف �\ا طرف ثالث من جانب مدير الصندوق فيما يتعلق بصندوق االس$ثمار  )ط

  .يوجد ال

  أي أdشطة عمل أو مصا8¿ أخرى ملدير الصندوق تمثل أ�مية جو�ر?ة أو من املمكن أن تتعارض مع أdشطة صندوق االس$ثمار  )ي

  .يوجد ال

  األح�ام املنظمة لعزل مدير الصندوق أو اس$بداله  )ك

، وذلك _^ حال وقوع ل للbيئة حق عز  
ً
 لتعي�ن مدير صندوق بديل للصندوق أو اتخاذ أي تدب�� آخر تراه مناسبا

ً
أي من  مدير الصندوق واتخاذ أي إجراء تراه مناسبا

  :اp"االت اآلتية

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

  .ترخيص مدير الصندوق _^ ممارسة »شاط اإلدارة أو �"ب أو dعليقه من قبل الbيئةإلغاء  -2

  .تقديم طلب إ�Q الbيئة من مدير الصندوق إللغاء ترخيص _^ ممارسة »شاط اإلدارة -3

  .بالËEام النظام أو لوائحه التنفيذية -cش%ل تراه الbيئة جو8ر!ا -إذا رأت الbيئة أن مدير الصندوق قد أخل  -4

ير ا#"فظة االس<ثمار!ة الذي يدير أصول صندوق االس<ثمار أو 	Xزه أواستقالته مع عدم وجود ©-ص آخر م�Xل لدى مدير الصندوق وفاة مد -5

  .قادر عQR إدارة أصول صندوق االس<ثمار أو أصول الصناديق ال�� يدير8ا مدير ا#"فظة

 جو8ر!ة.أeÓا ذات أ8مية  -بناء عQR أسس معقولة –أي حالة أخرى ترى الbيئة  -6

 أمBن اa8فظ . 13

  :اa8فظ أمBن

  اسم أمBن اa8فظ )أ

 املـالية ل.-ـدمات فـالكم شركة

 رقم ال�Aخيص الصادر عن �يئة السوق املالية  )ب

08100-37 

 العنوان املPÁل وعنوان عمل ألمBن اa8فظ )ج
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  السعودية العر[ية اململكة الر!اض،  – الرئ�ÛÜ0 املقر

    العام العليا طر!ق

  11421 الر!اض 884. ب. ص

  8004298888 8اتف

  + 966) 11( 4617268 فاكس

www.Falcom.com.sa   

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

  م827/05/2006ـ املوافق 29/04/1427تار!خ 

 

  

 مار $ثاألدوار األساسية ومسؤوليات أمBن اa8فظ فيما يتعلق بصندوق االس )ه

  :األدوار األساسية ومسؤوليات أم�ن اp"فظ

 فتح حساب بن%ي محR^ وÆيداع جميع املبالغ النقدية املتحصلة من طرح وحدات الصندوق واإلش�Eاmات للعمالء. - 

 لالتفاقية املوقعة معه واملbام املوmلة إليه. ألدوارهلضمان أدائه  الباطن مناإلشراف عQR أم�ن اp"فظ  - 
ً
 عQR أتم وجه وفقا

 

 فيما يتعلق بصندوق االس$ثمار  )و
ً
 ثالثا

ً
  امل|ام ال�� «لف �\ا أمBن اa8فظ طرفا

 Swiss Financial Market Supervisory Authorityاإلشرافية للسوق املالية السو®سر!ة  الbيئة قبل من مرخص سو®سري  بنك( سو®سرا سانباولو ان<سا بنكتم ت%ليف 

) األصول  وÆدارة اp"فظ وخدمات البنكية اإلئتمان و[طاقات اإلقراض خدمات تقديم و املصرفية اp-دمات بخدمات للقيام CHE-105.860.022رقم  ترخيصبموجب 

  بالتا�^: لقيامmأم�ن حفظ من الباطن ل

  حفظ أصول الصندوق cش%ل منفصل عن أي أوراق مالية أو أصول أخرى عائدة ألم�ن اp"فظ بالباطن أو مدير الصندوق. - 

  االحتفاظ ب%افة ال�Xالت املتعلقة بحفظ األصول.  -

  القيام ب%افة اإلجراءات اإلدار!ة الالزمة فيما يتعلق بحفظ األصول. - 

  

  مBن اa8فظ أو اس$بداله أاألح�ام املنظمة لعزل  )ز

 : اآلتية اp"االت من أي وقوع حال _^ مناسب تراه تدب�� أي تخاذا أو الصندوق  مدير قبل من املع�ن اp"فظ أم�ن عزل  للbيئة

 . مؤسسات السوق املالية الئحة بموجب بذلك الbيئة اشعار دون  اp"فظ »شاط ممارسة عن اp"فظ أم�ن توقف .1

 . الbيئة قبل من dعليقه أو �"به أو اp"فظ »شاط ممارسة _^ اp"فظ أم�ن ترخيص إلغاء .2

 .اp"فظ »شاط ممارسة _^ ترخيصه إللغاء اp"فظ أم�ن من 8يئة إ�Q طلب تقديم .3

 . التنفيذية لوائحه أو النظام بالËEام – جو8ر!ا الbيئة تراه cش%ل – أخل قد اp"فظ ام�ن أن الbيئة رأت إذا .4

  60 خالل البديل اp"فظ أم�ن إ�Q اp"فظ مسؤوليات ونقل بديل حفظ أم�ن بتع�ن الصندوق  مدير سيقوم اp"الة 8ذه _^
ً
 . dعي0نه من يوما

 مدير سيقوم اp"الة 8ذه _^. الوحدات مال%ي مص."ة _^ اp"فظ أم�ن عزل  أن معقول  cش%ل رأى إذا كتاâي إشعار بموجب اp"فظ أم�ن عزل  الصندوق  ملدير يجوز  كما

 ) 30( خالل له بديل حفظ أم�ن بتعي�ن الصندوق 
ً
  اإلفصاح. و س0تم الكتاâي اإلشعار اp"فظ أم�ن dسلم من يوما

ً
 السوق  وموقع اإللك�Eو»ي الصندوق  مدير موقع _^ فورا

 .بديل حفظ أم�ن dعي�ن عن اإللك�Eو»ي

  االس$ثمار مس$شار  . 14

  يوجد ال

  املوزع . 15

  يوجد ال
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  القانوdي اacاسب . 16

  القانوdي اacاسب اسم )أ

  برا�س وتر 8اوس mو[ر

  القانوdي للمحاسب العمل وعنوان املPÁل العنوان )ب

  برا�س وتر 8اوس mو[ر 

   21برج اململكة الدور 

   11482الر!اض  8282ص.ب. 

  +966) 11( 465-4240 8اتف:

  + 966) 11( 465-1663فاكس: 

www.pwc.com/me  

  

  األساسية ومسؤوليات اacاسب القانوdي فيما يتعلق بصندوق االس$ثمار  األدوار  )ج

  .للصندوق  والسنو!ة األولية املالية القوائم بمراجعة القانو»ي ا#"اسب يقوم

  أخرى  معلومات . 17

 الطلب عند فعR^ أو محتمل مصاd ýpعارض وأي املصاd ýpعارض ملعاXpة املتبعة جراءاتواإل  السياسات عQR االطالع _^ اp"ق الوحدات مال%ي الصندوق  مدير يمنح )أ

 .مقابل و[دون 

  

  والعموالت ا08اصة  التخفيضات )ب

  اليوجد

  أو الضر?بة  الز«اة )ج

 .للصندوق  زmاة مبلغ بدفع الصندوق  مدير يقوم ال - 

 الرسوم جميع عQR والدخل للزmاة العامة الbيئة من الصادرة التنفيذية الالئحة dعليمات حسب املضافة القيمة ضر!بة تطبيق س0تم:  املضافة القيمة ضر!بة - 

 .ذلك خالف عQR النص يتم مالم املضافة القيمة ضر!بة dشمل ال الصندوق  مس<ندات _^ املذmورة واملصار!ف الرسوم. جميع والت%اليف واالdعاب واملصار!ف

  

  وتفاصيل اجتماع مال�ي الوحدات  معلومات )د

  .اp"فظ أم�ن من كتاâي طلب استالم من أيام) 10( خالل الوحدات مال%ي الجتماع بالدعوة الصندوق  مدير يقوم .1

 مجتمع�ن يمل%ون  الذين الوحدات مال%ي من اك�ù أو مالك من كتاâي طلب استالم  من أيام) 10( خالل الوحدات مال%ي الجتماع بالدعوة الصندوق  مدير يقوم .2

  .الصندوق  وحدات قيمة من األقل عQR% 25 منفردين أو

 مال%ي جميع إ�Q كتاâي إشعار و[إرسال للسوق، اإللك�Eو»ي واملوقع اإللك�Eو»ي الصندوق  مدير موقع _^ ذلك عن باإلعالن الوحدات مال%ي الجتماع الدعوة ت%ون  .3

 ) 21( عن تز!د ال و[مدة) 2 االجتماع، من األقل عQR أيام عشرة قبل) 1) وجد إن( اp"فظ وأم�ن الوحدات
ً
 االجتماع تار!خ اإلشعار وس0تضمن. االجتماع قبل يوما

  .املق�Eحة والقرارات ووقته وم%انه

  الوحدات مال%ي إجتماع الي%ون  .4
ً
  .العام الصندوق  وحدات قيمة من األقل عQR% 25 مجتمع�ن يمل%ون  الوحدات مال%ي من عدد حضره إذا إال k"يحا

 واملوقع اإللك�Eو»ي الصندوق  مدير موقع _^ ذلك عن باإلعالن ثا»ي الجتماع بالدعوة الصندوق  مدير فسيقوم ،4 الفقرة _^ املذmور  النصاب �ستوِف  لم إذا .5

 الثا»ي اإلجتماع و®عد. أيام) 5( عن التقل بمدة الثا»ي اإلجتماع موعد قبل اp"فظ وأم�ن الوحدات مال%ي جميع إ�Q كتاâي إشعار و[إرسال للسوق  اإللك�Eو»ي

 
ً
  .اإلجتماع _^ املمثلة الوحدات »سبة mانت أيا k"يحا

  .الوحدات مال%ي اجتماع _^ لتمثيله له وكيل dعي�ن وحدات مالك ل%ل يجوز  .6
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 .االجتماع وقت يمتلكbا وحدة mل عن الوحدات مال%ي اجتماع _^ واحد بصوت اإلدالء وحدات مالك ل%ل يجوز  .7

 

  الصندوق  إ[\اء )ه

ن إذا الصندوق  إeÓاء الصندوق  ملدير يجوز  -   dغي�� أي حدوث حالة _^ أو للصندوق، االقتصادي ال<شغيل لت�ãير mافية غ�� اإلدارة تحت الصندوق  أصول  قيمة أن له تب�َّ

 مال%ي وÆشعار املالية السوق  8يئة بإخطار الصندوق  مدير يقوم ،اp"ال 8ذه _^. الصندوق  إلeÓاء mاف سÊب أeÓا الصندوق  مدير يرى  أخرى  ظروف أي أو األنظمة _^

  الوحدات
ً
  21 عن تقل ال بمدة وذلك الصندوق  إeÓاء _^ برغبته كتابيا

ً
 .فيه الصندوق  إeÓاء املزعم التار!خ من يوما

 فيتم التصفية من املتبقيةأصول الصندوق  وأما باp-صوم املتعلقة وااللËEامات الديون  dسديد و!تم تصفيeàا تتم الصندوق  أصول  فإن الصندوق، إeÓاء حال _^ - 

 فإنه الصندوق، تصفية بدء حال _^. بذلك الصندوق  مدير من تأكيد إصدار و!تم الوحدات إجما�^ إ�Q م�سو[ة وحداeÉم تمثلbا ال�� بال�سبة املشارك�ن عQR توز®عbا

 .الصندوق  مدير بواسطة التصفية حصيلة واستالم الصندوق  أصول  mافة تصفية يتم لم ما للمس<ثمر!ن توز®عات أي عمل يتم لن

  

 الشكوى  إجراءات )و

 حول  مالحظة أو ش%وى  أي وجود حالة _^ الوحدات ملالك يمكن كما مقابل، و[دون  الطلب عند الش%اوى  بمعاXpة اp-اصة اإلجراءات بتقديم الصندوق  مدير سيقوم

  :التا�^ العنوان إ�Q إرسالbا الصندوق،

  املالية ل.-دمات فالكم شركة

  ا#-اطر وÆدارة لËEامواال املطابقة مجموعة

   العام العليا طر!ق

  11421 الر!اض 884. ب. ص

  + 966) 11( 2032546فاكس -+ 966) 11( 2114722: 8اتف

  :التا�^ األك�Eو»ي ال�ãيد إ�Q املالحظات إرسال يمكن كما

 Addingvalue@falcom.com.sa   

  

  :من خاللحماية املس<ثمر  لدى 8يئة السوق املالية  مكتبيم ش%وى رسمية إ�Q تقدللمش�Eك  يحق ،يوم عمل  20حال dعذر الوصول إ�d Qسو!ة خالل  _^

 .الذكيةأو من خالل تطبيق الbيئة للbواتف    www.cma.org.sa :موقع الbيئة اإللك�Eو»يإ�Q  إرسالbا .1

 )11642) الر!اض (87171ص.ب (  إرسالbا عQR العنوان ال�ãيدي للbيئة: .2

 .طر!ق امللك فbد) -(الر!اض _^ مقر 8يئة السوق املاليةحماية املس<ثمر  تقديمbا إ�Q مكتب .3

  )00966114906470إ�Q الفاكس رقم ( إرسالbا .4

 اخطرت إذا إال الbيئة، لدى الش%وى  إيداع تار!خ من تقو!�ä يوم  90  مدة م�c �Ûعد املالية األوراق منازعات _^ الفصل Xpنة لدى الش%وى  إيداع للمش�Eك يحق كما

  .املدة انقضاء قبل ال.Xنة لدى إيداعbا بجواز الش%وى  مقدم الbيئة

  

  القضائية ا0cتصة بالنظر YZ أي نزاع  اP8|ة )ز

  .ثمار<االس صناديق _^ االس<ثمار عن أو من نا Û� نزاع أي _^ بالنظر ا#-تصة القضائية اbXpة �^ املالية األوراق منازعات _^ الفصل Xpنة

  :الصندوق  YZ الوحدات ملال�ي املتوفرة الوثائق )ح

يمنح مدير الصندوق حامR^ الوحدات اp"ق _^ االطالع عQR شروط وأح%ام الصندوق، وم.-ص املعلومات الرئ0سية، وmل عقد مذmور _^ مذكرة 

 املالية ملدير الصندوق. املعلومات، والقوائم

 :الصندوق  أصول  ملكية )ط

�ن جميع أصول الصندوق مملوكة cش%ل جماÞ^ ملال%ي الوحدات ملكية مشاعة. واليجوز أن ي%ون ملدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو أم

مطالبة فيما يتعلق بتلك األصول، إال إذا mان مدير  اp"فظ أو أم�ن اp"فظ من الباطن أو مقدم املشورة أو املوزع أَي مص."ة _^ أصول الصندوق أو
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 لوحدات الصندوق، وذلك
ً
_^ حدود  الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو أم�ن اp"فظ أو أم�ن اp"فظ من الباطن أو مقدم املشورة أو املوزع مال%ا

 eÇذه املطالبات بموجب أح%ام الئحة صناديق االس<ثمار 
ً
  وأف�ý عefا _^ 8ذه الشروط واالح%ام أو مذكرة املعلومات.ملكيته، أو mان مسموحا

 :أخرى  معلومات )ي

 تم ما عQR خالفا الصندوق  _^ االس<ثمار قرار تخاذا من املbنيون  مس<شارو8م أو تمل�نا#" أو اp"الي�ن الوحدات مال%ي تمكن قد معروفة أخرى  معلومات أي يوجد ال

  . املعلومات ومذكرة واألح%ام الشروط _^ ذكره

 :املالية السوق  �يئة من إعفاءات )ك

 ان الصندوق  مدير عQR يجب"  عQR تنص وال�� االس<ثمار صناديق الئحة من ن�الست املادة من ه الفقرة بخصوص املالية السوق  8يئة من إعفاء عQR الصندوق  حصل

وذلك فيما يخص   "أقíÛî كحد االس�Eداد سعر عند8ا حدد ال�� التقو!م لنقطة التا�^ اp-امس اليوم _^ العمل إقفال موعد قبل االس�Eاد عوائد الوحدات ملالك يدفع

لثالث�ن التا�^ لنقطة التقو!م عوائد االس�Eداد العي�� فقط عQR أن يدفع مدير الصندوق ملال%ي الوحدات عوائد االس�Eداد العي�� فقط قبل موعد إقفال العمل _^ اليوم ا

  أقíÛîال�� ُحدد عند8ا سعر االس�Eداد كحد 

 

  وق فيما يتعلق بحقوق التصو?ت مدير الصند سياسة )ل

طر سوف يتم اتباع 8ذا النظام بناًء عQR النظام املتبع لدى فالكم p"قوق التصو!ت فإنه بالتعاون ب�ن مجلس إدارة الصندوق و مجموعة املطابقة وااللËEام وÆدارة ا#-ا

مدير الصندوق سوف يتخذ  ن طر!ق ز!ارة موقع مدير الصندوق.عله تبع عند طل�eم كما يمكن الوصول _^ حال التصو!ت وس0تم تزو!د مال%ي الوحدات بالنظام امل

 مجموعة املطابقة وااللËEام وÆدارة ا#-اطر يمايحقق مصاýp مال%ي الوحدات.مع قرارات ممارسة التصو!ت بناًء عQR تقديره اp-اص بال<شاور 

  إضافية النواع معينة من الصناديق  معلومات . 18
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   الرئ�سية املعلومات .1

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

 املدى عQR رأسمالية م%اسب و نمو لتحقيق �س¨Q حيث سلعة الذ8ب، _^ »شط غ�� cش%ل و®س<ثمر الشرعية املعاي�� مع متوافق مفتوح عام اس<ثماري  صندوق  8و

 أي الوحدات مال%ي عQR التوزع. واملصار!ف الرسوم قبل) أمر!%ي بالدوالر للذ8ب الفور!ة العقود( XAU/USD سلعة الذ8ب عملة مؤشر أداء محاmاة خالل من الطو!ل

بحد جميع اس<ثمارات الصندوق �^ خارج اململكة العر[ية السعودية. قد �س<ثمر الصندوق  .الصندوق  نفس _^ ا#"ققة األر[اح mافة اس<ثمار إعادة يتم وÆنما أر[اح

íÛîمن% 10 أق ^� و امل) الشرعية املعاي��سلعة الذ8ب (املتوافقة مع  صناديق _^ الصندوق  أصول  إجما
ً
 عاما

ً
رخصـة من جbة رقابية لbا معاي�� ومتطلبات املطروحة طرحـا

حد أعQR، كما قد �س<ثمر % من إجما�^ أصول الصندوق ك10. لتوف�� السيولة يحتفظ الصندوق cسيولة نقدية قد تصل إ�Q تنظيمية مماثلة لbيئة السوق املالية

 و املالشرعية)  املعاي��صناديق أدوات أسواق النقد (املتوافقة مع الصندوق _^ 
ً
 عاما

ً
رخصـة من جbة رقابية لbا معاي�� ومتطلبات تنظيمية مماثلة لbيئة املطروحة طرحـا

  .أعQR كحد الصندوق  أصول  إجما�^ من% 10 تصل إ�Q �سبة قدوذلك بالسوق املالية 

  وممارساته االس$ثمار  سياسات )ب

 .والعاملية اإلقليمية سلعة الذ8ب وأسواق املالية األسواق _^ الشرعية املعاي��متوافقة مع  ست%ون  الصندوق  اس<ثمارات جميع

ـــد  األصول  فئات ــ ـــــول  األد»ـــى اpـــ"ــ ــ ـــ ــ ـــ ــا�ـــ^ أصــ ــ ــ مـــن إجـــمـ

  الصندوق 

  من إجما�^ أصول الصندوق  األعQR اp"د

  XAU/USD  90%  100% سلعة الذ8بعملة 

ــد  ـــــواق النقــ ــ ـــ ــ ــنــــاديق أدوات أســ ـــ ـــ ــ ـــ ــة مع صـ ــاي��(املتوافقــ  املعــ

ـــــة من جbة  ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ  ومرخصـــ
ً
 عاما

ً
ــا ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ الشــــــرعية) املطروحة طرحـــ

ــة  ــ ــاثلـــــة لbيئـ ــ ــاي�� ومتطلبـــــات تنظيميـــــة ممـ ــ ــا معـ ــ ــابيـــــة لbـ ــ رقـ

  السوق املالية

0%  10%  

ــــناديق  ـــلعة الذ8بصـ ــــرعية)   املعاي��(املتوافقة مع  ســ الشـ

ـــة من  ـــ ــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ  ومرخصــ
ً
 عاما

ً
ــا ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ جbة رقابية لbا املطروحة طرحـ

  معاي�� ومتطلبات تنظيمية مماثلة لbيئة السوق املالية

0%  10%  

  %10  %0  نقد

  

  :وممارساته االس$ثمار  سياسة

من إجما�^ أصول الصندوق. كما �س<ثمر  100% من إجما�^ أصول الصندوق و[حد أعQR %�90س<ثمر الصندوق cش%ل رئ�ÛÜ0 _^ عملة سلعة الذ8ب بحد أد»ى  -

 ومرخصـة من جbة رقابية لbا معاي�� ومتطلبات تنظيمالصندوق _^ 
ً
 عاما

ً
ية صناديق أدوات أسواق النقد (املتوافقة مع الضوابط الشرعية) املطروحة طرحـا

 QRيئة السوق املالية بحد أعbأصول الصندوق، و®س<ثمر الصندوق _^ صناديق سلعة الذ8ب (املتوافقة مع الضوابط الشرع10مماثلة ل ^�ية) % من إجما

 íÛîيئة السوق املالية بحد أقbا معاي�� ومتطلبات تنظيمية مماثلة لbة رقابية لbواملرخصـة من ج 
ً
 عاما

ً
%من إجما�^ أصول الصندوق. يحتفظ 10املطروحة طرحـا

 Q� ة العر[ية السعودية.% من إجما�^ أصول الصندوق كحد أعQR. جميع اس<ثمارات الصندوق ست%ون خارج اململك10الصندوق cسيولة نقدية قد تصل إ

لتحقيق أ8داف الصندوق، و®س<ثمر cش%ل مباشر _^ سلعة الذ8ب وال يتم استخدام  الذ8ب سلعة_^  اس<ثماره عند ةغ�� »شطال اإلدارةيدار الصندوق بأسلوب  -

 أي مشتقات مالية. 

الذ8ب أو  سلعة سعرالذ8ب. _^ حال ارتفاع  سلعة سعرعQR توقعات  ال يقدم الصندوق أي تنو®ع _^ األصول وال �غ�� »سب اس<ثماره _^ سلعة الذ8ب بناءً  -

سلعة الذ8ب. عملة التداول _^ سوق سلعة الذ8ب �^ الدوالر األمر!%ي ب0نما وحدة التداول لسلعة  سعرانخفاضbا فسيحاmي الصندوق 8ذا االرتفاع أو الËñول _^ 

  بالدوالر األمر!%ي. 999,9نقاوة تبلغ  ذور سلعة الذ8ب 8و �عكس التغ�� _^ قيمة أونصة ذ8ب ، أي dغ�� _^ سع999,9 تبلغ نقاوة ذوالذ8ب �^ أونصة ذ8ب 

- Q¨الصندوق  �س Q� االنحراف أنه عQR اإلنحراف 8امش ُيقاس%. 1و8و  األقíÛî اp"د عن اإلنحراف 8امش تجاوز  عدم عQR اp"فاظ طر!ق عن املؤشر أداء محاmاة إ

مؤشر يتم  و8و" XAU / USDالصندوق 8و عملة سلعة الذ8ب " مؤشر. للمؤشر األسبوÞ^ بالعائد مقارنة للصندوق  األسبوÞ^ العائد ب�ن للفرق  املعياري 

   999,9 تبلغ نقاوة ذو الذ8ب سلعة من أونصة ل%لبلومب��غ و8و �عكس سعر سلعة الذ8ب الفوري بالدوالر األمر!%ي  منصةاستخراجه من 
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- Q¨الصندوق  �س Q�  .سنوي  أساس عQR املؤشر مع 0.85 قدره االرتباط ملعامل أد»ى حد تحقيق إ

 .االس�Eداد بطلبات لاللËEام وذلك الصندوق  أصول  إجما�^ من% 10 إ�Q تصل قد نقدية سيولة ب�سبة الصندوق  مدير يحتفظ -

 ذوالذ8ب  سلعة�عكس السعر قيمة األونصة من  حيث XAU/USDاملؤشر االس�Eشادي للصندوق 8و سعر عملة سلعة الذ8ب   :الذ8ب سلعة إختيار آلية -

 ألن الصندوق �س¨Q  999,9 نقاوة
ً
فإن الصندوق �س<ثمر  واملصار!ف الرسوم قبل XAU/USD الذ8ب سلعة عملة مؤشر أداء #"اmاةبالدوالر األمر!%ي. نظرا

 ).سو®سرا سانباولو ان<سا(بنك  ا#"دد الذ8ب مزودوذلك عن طر!ق  999,9نقاوة  ذوفقط _^ سلعة الذ8ب 

 ومرخصـة من جbة رقابية لbا معاي�� ومتطلبات تنظيمية  الشرعية املعاي�� مع تتوافق ال�� الذ8ب سلعة صناديقالصندوق _^  �س<ثمر -
ً
 عاما

ً
املطروحة طرحـا

 مماثلة لbيئة السوق املالية. 

 املعاي�� مع ومتوافق الصندوق  أصول  لصا_^ بال�سبة منخفضة مصار!فه فيه %ون ت ال�� الصندوق  تفضيل س0تم :eÇا املس<ثمر الذ8ب سلعة صناديق إختيار آلية -

  به املس<ثمر الصندوق  �س<ثمرفقط و أن ال  XAU/USD الذ8ب سلعة عملة _^ االس<ثمار عند »شط غ�� أسلوب و!<بع اململكة خارج اس<ثماراته وت%ون  الشرعية

لbا معاي�� ومتطلبات تنظيمية مماثلة لتلك ال��  رقابية 8يئة من مرخص صندوق  مدير قبل من و!دار بالذ8ب تتداول  ال�� الشرmات أو الذ8ب dعدين شرmات _^

 الداخR^ والتقييم التص�يف حسب وذلك منخفضة ومخاطر سليم ما�^ ومركز جيدة cسمعة يتمتع وتطبقbا 8يئة السوق املالية _^ اململكة العر[ية السعودية 

 .الصندوق  ملدير

: س0تم تفضيل الصندوق ال�� ت%ون فيه مصار!فه منخفضة بال�سبة لصا_^ أصول الصندوق ومتوافق مع eÇا املس<ثمر النقد أسواق أدوات صناديق إختيار آلية -

لbا معاي�� ومتطلبات تنظيمية مماثلة لتلك ال�� تطبقbا 8يئة  8يئة من مرخص صندوق  مدير قبل من و!دار اململكة خارج اس<ثماراته وت%ون املعاي�� الشرعية 

 .الصندوق  ملدير الداخR^ والتقييم التص�يف حسب وذلك منخفضة ومخاطر سليم ما�^ ومركز جيدة cسمعة يتمتع والسوق املالية _^ اململكة العر[ية السعودية 

من اس<ثمارات الصندوق _^ سلعة الذ8ب أو صناديق سلعة الذ8ب أو صناديق أدوات أسواق  وأي ر[ح املش�Eك�ن عQR أر[اح أي بتوز®ع الصندوق  مدير يقوم لن -

 النقد فس0تم إعادة اس<ثمار8ا _^ الصندوق.       

 .السعودية العر[ية اململكة خارج ست%ون  الصندوق  اس<ثمارات جميع -

 

  :ا0cاطر املرتبطة باالس$ثمارات YZ صندوق االس$ثمار )ج

  :االس$ثمار قيمة نقص مخاطر  -

ــ_^ حال انخفاض   عليه ســـ0نخفض ، الســـابقة األســـعار8 ســـلعة الذ8بســـتعادة اcشـــ%ل جو8ري وعدم  الذ8ب عر ســـلعةسـ
ً
ــا_^ قيمة أصـــول الصـــندوق تبعا نخفاض ال  صـ

  . سعر سلعة الذ8ب

 : سلعة الذ�بالطلب ع�M  مخاطر  -

 اآلجل البيع: مefا عوامل cعدة سلعة الذ8ب عQR والطلب العرض يتأثر .رmود بف�Eات يمر و عليه الطلب فehا يزداد بف�Eات يمر  أخر سلع سوق  mأي سلعة الذ8ب سوق 

 الظروف وmافة واألجور، الطاقة ت%لفة ذلك _^ بما سلعة الذ8ب مناجم إنتاج عوامل للذ8ب، املركز!ة البنوك و[يع شراء ،سلعة الذ8ب ومنت�^ املناجم قبل من للذ8ب

سلعة ، سيؤدي ذلك إ�Q انخفاض سعر سلعة الذ8ب. عند انخفاض الطلب عQR أو ارتفاع العرض من للذ8ب املنتجة الرئ0سية الدول  _^ والسياسية االقتصادية

  و[التا�^ انخفاض قيمة أصول الصندوق. الذ8ب

 :العملة خاطر م -

ــ<ثمارات وجميعالصــــندوق �^ الدوالر األمر!%ي  عملة  ــ0تم تحو!لbا إ�Q  قيام. عند األمر!%ي بالدوالر �^ الصــــندوق  اســ ــ�Eاك cعملة غ�� عملة الصــــندوق فســ ــ<ثمر  باالشــ املســ

 عQR قيمة اس<ثمارات الصندوق وسعر  XAU/USD. يتأثر سعر سلعة عملة الذ8ب !%يعملة الدوالر األمر 
ً
بالتغ��ات ال�� تحدث _^ أسعار صرف العمالت مما يؤثر سلبا

ـــــية ــ ـــاســ ـــ ــ ـــــرف الدوالر األمر!%ي مقابل عملته األسـ ــ ـــــعر صــ ـــ ــــية له، فإن التقلبات _^ سـ ـــ ـــاســ ــ ـــ ــ�Eك الذي ال�عد الدوالر األمر!%ي العملة األسـ ــ ـــ  عQR قيمة  الوحدة. للمشــ
ً
ــلبيا ــ ـــ تؤثر ســ

  ق cعملته األساسية.اس<ثماراته _^ الصندو 
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 :الشرعية ا0cاطر  -

ــ<ثمر _^   ـــلعة الذ8بتتمثل 8ذه ا#-اطر _^ أن الصــــندوق �ســ ــ<ثمار!ة املتوافقة مع  سـ ــ<ثمارالشــــرعية مقارنة بصــــناديق اال  املعاي��والصــــناديق االســ التقليدية و_^ حال  ســ

�Eتب عليه خســائر _^ ي مما مefا باالســ�Eداد eامf يتخلصالشــرعية، فإن الصــندوق  املعاي��ال�� �ســ<ثمر فehا الصــندوق غ�� متوافقة مع cعض  الصــناديقأصــبحت إحدى 

  cسعر منخفض عن السعر الذي تم االش�Eاك به. bاحالة بيع

  : نظامية مخاطر  -

أو دول  ســلعة الذ8بدور أنظمة وdشــر®عات أو قوان�ن جديدة أو إحداث dغي��ات _^ ال<شــر®عات أو القوان�ن اp"الية _^ دول مزودي ن<يجة لصــا#-اطر النظامية ت�Eتب 

  ال�� �س<ثمر فehا الصندوق مما يؤثر سلًبا عQR اس<ثمارات الصندوق. الصناديق

     :السيولة مخاطر  -

ــbولة ال�� يمكن أن يتم  ــ�� الســــيولة إ�Q الســــرعة والســ ـــوقية العادلة.dشــ بال�ســــبة لألســــواق ذات التقلبات  بموج�eا بيع األصــــل وتحو!له إ�Q نقد دون خســــائر _^ قيمته السـ

ــ�Û أو التغ��ات املفاجئة _^ أســـعار ومعدالت الفائدة، يؤدي ذلك إ�Q صـــعو[ة  العالية مثل التقلبات _^ ــ<ثمارات أو ســـلعة الذ8ببيع  _^ف�Eات عدم االســـتقرار الســـيا�ـ  االسـ

  cسعر عادل مما ي�تج عنه خسارة أو انخفاض _^ عائد الصندوق. 

  :اإلستـرداد ع�M القدرة عدم  مخاطر  -

ــــندوق  مدير يتمكن ال يحتمل أن ــ ــ ــ�Eداد طلبات جميع تلبية من الصــ ــ ـــ ــ ــا_^ من أك�ù أو%  10 الطلبات تلك قيمة إجما�^ بلغ إذا االسـ ــ ــ ــ ـــــول  قيمة صــ ـــ ــــندوق  أصــ ــ ــ  لم إذا أو الصــ

ــ0يل من يتمكن ــ ــ<ثماراته cعض dسـ ــ ـــعف ن<يجة اسـ ــة األســـــواق _^ التداول  ا»عدام أو ضــ ــ ــــصـ ــ<ثمارات لتلك ا#-صـ ــ  عQR و!ؤثر  ،االسـ
ً
ـــلبا ــ�Eداد ســ ــ التأخر _^ تلبية طلبات االسـ

  .واستمرار!ته الصندوق �Xم 

  :السوق  مخاطر  -

أو القيمة السـوقية السـ<ثمارات الصـندوق  سـلعة الذ8ب أسـعار. حيث ترتفع وتنخفض سـلعة الذ8بمخاطر السـوق �^ مخاطر االسـ<ثمار _^ األسـواق املالية وأسـواق 

ــÊب التطورات ال��  تحدث _^  ــ<ثمر  األســــواق _^ أو ســــلعة الذ8ب أســــواقcســ ــعار الفائدة، أو معدالت  eÇااملســ من قبل الصــــناديق األخرى أو ظروف الســــوق العامة أو أســ

 cسÊب التغ�� _^ الظروف االقتصادية واملالية العامة. عند حدوث ظروف اقتصادية تؤدي إ�Q انخفا
ً
 سلعة الذ8بض أسعار الصرف،  كما أن قيمة السوق تتغ�� أيضا

 عQR قيمة أصول الصند
ً
 وق.فإن ذلك سيؤثر سلبا

 :النظAB الطرف مخـاطر  -

  الصندوق  مدير مع التعاقدية بالËEاماeÉا الوفاء _^ معbا املتعاقد املالية املؤسسات من أي الËEام عدم باحتمال تتعلق ال�� ا#-اطر تلك �^
ً
 ، علehا املتفق للشروط وفقا

يتعامل  ال�� اbXpات قبل من إخفاق أي نإ. سلعة الذ8بعمليات صناديق أدوات أسواق النقد أو شراء و بيع  _^ االس<ثمار خالل الصندوق  عQR ا#-اطر 8ذه وتنطبق

  الصندوق يؤثر معbا
ً
 اس<ثمارات وأداء الصندوق. عQR سلبا

 :سلعة الذ�بجودة  مخاطر  -

ســـ0تم االعتماد عQR مزود ف (»ســـبة الشـــوائب) النقاوة حيث من ت<باين ســـلعة الذ8ب ســـبائك أن حيث، و ســـلعة الذ8بالصـــندوق ل0س متخصـــص _^ التعامل c مديرإن 

ـــلعة الذ8ب ـــو®ســـــرا) _^ توف�� ســـــبائك ســ ــانباولو ســ ــا ســـ ــ ــــادي الذي ي<بعه  ذ8بال من ســـــلعة (بنك ان<سـ ــ�Eشـ ـــر االســـ ـــلعة الذ8ب ا#"ددة من املؤشــ ـــفات ســ (بناًء عQR مواصــ

 ،  999,9ذو نقاوة  الصــندوق)
ً
كمية ســلعة الذ8ب  صــا_^ dســاوي  ال�� 999,9ذو نقاوة  ســلعة الذ8ب كمية dســليم _^أو إخفاقه  ســلعة الذ8ب مزود الËEام عدمبأن  علما

  .الوحدات مال%ي قبل من مطالبات عنه سي�تج واملستحقة لطال�Ý االس�Eداد العي��  املس�Eدة

  :والتخز?ن اa8فظ مخاطر  -

ألحداث طبيعية (مثل الزلزال)  ن<يجة تتضرر  ر[ماالباطن نيابة عن الصندوق  منال�� يحتفظ eÇا أم�ن اp"فظ  سلعة الذ8بسبـائك  أن cسÊب ت�تج ال�� ا#-اطر تلك �^

  .وحداتهالصندوق و قيمة  اس<ثماراتي%ون له تأث�� سل�Ý عQR سألعمال cشر!ة (مثل �Xوم إر8اâي أو سرقة).  أي من 8ذه األحداث  ن<يجةأو 

  :الطبيعية الكوارث مخاطر -

  يؤثر امم علehا السيطرة يمكن ال و للممتل%ات دمار dسÊب الطبيعية الظوا8ر من وغ��8ا والفيضانات األعاص�� و الزالزل  و ال�ãاك�ن إن
ً
 االقتصادية القطاعات عQR سلبا

QRو  سلعة الذ8ب سوق  وعQRالصندوق  أداء ع. 

  :سلعة الذ�بمزود  مخاطر  -

 بيefما، علehا املتفق للشروط وفقا الصندوق  مدير مع التعاقدية بالËEاماته الوفاء _^ معه املتعاقد سلعة الذ8ب مزود الËEام عدم باحتمال تتعلق ال�� ا#-اطر تلك �^

 ي�Eتب عQR عدم الËEامه تأث�� سل�Ý عQR اس<ثمارات الصندوق. حيث
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 :زكو?ة و  ضر?°ية مخاطر  -

 واللوائح dغي�� القواعد مخاطر إ�Q باإلضافة ،الزmاة أوبالدفع أو ا#"اسبة عن مبلغ غ�� k"يح من الضر!بة  الصندوق الزmاة _^ احتمال قيام و رائب ضتتمثل مخاطر ال

  cش%ل أعQR من املتوقع.أو الزmاة ضرائب ال قيمة ارتفاعؤدي إ�Q خسائر عQR الصندوق cسÊب يمما  الضرائب أو الزmاة املتعلقة بحساب

 :العينـي اإلس�Aداد مخـاطر  -

 dسليم عQR القدرة عدمو_^ حالة . سلعة الذ8ب سبائك توف�� _^(بنك ان<سا سانباولو سو®سرا) عند طلبيـات اإلس�Eداد العي��  سلعة الذ8باالعتماد عQR مزود  س0تم

  .استمرار!ته وعQR ندوق الص سمعة عQR سلc �Ýش%ل يؤثر مما سلعة الذ8ب مزود إخفاق أو وفاء عدم أو سلعة الذ8ب سوق  لظروف ن<يجة سلعة الذ8ب سبائك

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

 فإن جميع ا#-اطر املذmورة سابق أخرى، اس<ثمار!ة صناديق _^ الصندوق  اس<ثمار حالة _^
ً
  ا

ً
  عQR تلك الصناديق. تنطبق أيضا

 

  األداء البيانات السابقة املتعلقة بأداء صندوق االس$ثمار )د

 .ينطبق ال

  ا08دمات والعموالت واأل;عابمقابل  .2

.  يحصل مدير الصندوق عQR  الصندوق  أصول % من صا_^ قيمة 0.5إدارة الصندوق :  رسوم -
ً
 رâع cش%ل وتخصم تقو!م يوم mل _^ تحسب حيث الصندوق إدارة  أdعابسنو!ا

 . لن يتم خصم أي رسوم باستôناء الرسوم الفعليةسنوي 

% من إجما�^ قيمة األصول تحت اp"فظ. حيث يصبح 0.10بتحميل الصندوق أي رسـوم ب0نما تبلغ أdعاب أم�ن اp"فظ من الباطن : ال يقوم أم�ن اp"فظ اp"فظ أم�ن رسوم -

 ألم�ن اp"فظ من الباطن0.10إجما�^ أdعاب أم�ن اp"فظ 
ً
 .% من إجما�^ قيمة أصول الصندوق تحت اp"فظ وتدفع رâعيا

 .سنوي  نصف cش%لتدفع و  يومي cش%لاألdعاب  dستحقالسنة، حيث  ^_ أمر!ـ%ي دوالر 8,000: اp-ارõ^ املدقق رسوم -

 ل%ل عضو مستقل (إجما�^ أdعاب األعضاء املستقل�ن  1,600عضو مستقل عن mل اجتماع و بحد أقíÛî  ل%ل أمر!%ي دوالر 800أعضاء مجلس اإلدارة:  أdعاب -
ً
دوالر سنو!ا

) حيث  3,200لن تتجاوز 
ً
 . السنة eÓاية mلتدفع و  يومي cش%لاب األdع dستحقدوالر أمر!%ي سنو!ا

 وتخصم cش%ل يومي.لن يتم خصم أي رسوم باستôناء الرسوم الفعلية 7,500دوالر أمر!%ي ( 2,000 : الرقابية الرسوم -
ً
 .ر!ال سعودي) تدفع لbيئة السوق املالية سنو!ا

 .اليوجد: االش�Eاك رسوم -

أي ت%اليف تتعلق بتداول الذ8ب يتحملbا الصندوق، كما يتحمل الصندوق ت%اليف الوساطة عند االس<ثمار _^ مصار!ف التعامل (الوساطة): يتم X�dيلbا بالت%لفة و  -

 .صناديق أدوات أسواق النقد و صناديق سلعة الذ8ب

  : يتحمل الصندوق مصار!ف التمو!ل الفعلية واملباشرة حسب السعر السائد _^ السوق  التمو!ل مصار!ف -

  لتداول  وتدفع يومي cش%ل dستحق) سعودي ر!ال 5,000( دوالر1,333.33: تداول  موقع _^ ال�شر رسوم -
ً
 .سنو!ا

 واملصار!ف الرسوم جميع عQR والدخل للزmاة العامة الbيئة من الصادرة التنفيذية الالئحة dعليمات حسب املضافة القيمة ضر!بة تطبيق س0تم: املضافة القيمة ضر!بة رسوم -

 خالف عQR النص يتم مالم املضافة القيمة ضر!بة dشمل ال للصندوق  األخرى  واملس<ندات واألح%ام الشروط 8ذه _^ املذmورة واملصار!ف الرسوم جميع. والت%اليف واألdعاب

 .ذلك
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اإللك�Eو»ي للشركة  املوقع بز!ارة التفضليرQõ  األخرى، ومس<نداته للذ8ب فالكم صندوق  حول تقار!ر  و إضافية معلومات عQR لالطالع .3

www.Falcom.com.sa ، أقرب �ãاتف االتصال خالل من أو, املالية ل.-دمات فالكم شركة فروع من فرعأو عeÇ سعر »شر يتم . 8004298888: العمالء خدمة 

  مرت�ن الوحدة
ً
 السعودية، العر[ية اململكة بتوقيت مساءً  3 الساعة قبل) الثالثاء dعامل ليوم( األرâعاء يوم و) اp-م0س dعامل ليوم( األحد يوم _^ وذلك أسبوعيا

  للمس<ثمر!ن متاحة ست%ون  و
ً
 www.tadawul.com.sa" تداول " السعودية املالية السوق  موقعو  www.falcom.com.sa .الصندوق  مدير موقع ع�ã مجانا

  

 الصندوق عنوان مدير و  اسم .4

   املالية ل.-دمات فالكم شركة

    العام العليا طر!ق

  11421 الر!اض 884. ب. ص

  8004298888 8اتف

   + 966) 11( 4617268 فاكس

 عنوان أمBن اa8فظو  اسم .5

  املـالية ل.-ـدمات فــالكم شركة:  اp"فظ  أم�ن )أ
  السعودية العر[ية اململكة الر!اض،  – الرئ�ÛÜ0 املقر

    العام العليا طر!ق

  11421 الر!اض 884. ب. ص

  8004298888 8اتف

  + 966) 11( 4617268 فاكس

www.Falcom.com.sa   

  

  سو®سرا سانباولو ان<سا بنك: الباطن مناp"فظ  أم�ن )ب

  سو®سرا، جنيف،  – الرئ�ÛÜ0 املقر

 CH-1204 جنيف -3 ث0ي�E دي بوليفارد

  0041223474231    فاكس

  0041225963700   تلفون         

http://www.intesasanpaolopbmorval.ch 

 املوزععنوان و  اسم .6

 ق.ينطب ال
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  م17/11/2020 :آخر تحديث تم بتاريخ
 

  التواقيع
 
  

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

  بالتوقيع عليها:
  
  
  

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

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

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

  
  :من طرف فالكم للخدمات المالية

 
  ______________________________________  :    األسم /    

  : _________________________________  المسمى الوظيفي / 
  : __________________________________    عنوان المكتب / 

  ____________________________/____/: _______    التاريخ / 
  
  

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

  
  

  

  

  

  

  

 


