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شروط وأحكام الصندوق
اسم الصندوق
صندوق فالكم للمرابحة بالريال السعودي ("الصندوق")
(صندوق مفتوح للمشاركة مسجل بموجب قوانين المملكة العربية السعودية)

مدير الصندوق
فالكم للخدمات املالية ("فالكم")
" تم اعتماد (صندوق فالكم للمرابحة بالريال السعودي) على أنه صندوق استثمار متوافق مع املعايير الشرعية املجازة من ِقبل لجنة الرقابة الشرعية املعينة لصندوق االستثمار"
هذه شروط وأحكام صندوق فالكم للمرابحة بالريال السعودي وهو برنامج استثمار جماعي مفتوح للمشاركة يمثل عالقة تعاقدية على سبيل الوكالة بين مدير الصندوق
واملستثمرين فيه ،تم تسجيله لدى هيئة السوق املالية بتاريخ 1428/05/02هـ املوافق 2007/05/19م .وجرى آخر تحديث للشروط واألحكام في 2018/11/12م .شروط وأحكام
الصندوق وكذلك وثائق الصندوق األخرى تتوافق وتخضع ألحكام الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن هيئة السوق املالية ،كما انها تحتوى على إيضاحات كاملة وصحيحة
وعادلة عن كل الحقائق الهامة والجوهرية التي تتعلق بهذا الصندوق.
على املستثمرين املحتملين واألشخاص املتلقين لهذه الشروط واألحكام ومذكرة املعلومات واملستندات األخرى قراءتها بعناية وأخذ مشورة مستشاريهم املهنيين وأن يراعوا
أي متطلبات قانونية قبل اتخاذ أي قرار استثماري بشأن الصندوق.
تاريخ إصدار شروط وأحكام الصندوق
2007/05/19م.
وجرى آخر تحديث لها في 2020/1/15م
هذه هي النسخة املعدلة من شروط وأحكام صندوق فالكم للمرابحة بالريال السعودي التي تعكس التغييرات التالية وهي أن مدير الصندوق قد يستثمر ما قد يصل نسبته إلى
ً
 %50من صافي قيمة أصول الصندوق في صناديق مماثلة وذات مخاطر منخفضة على أن تكون مطروحة طرحا عاما ومرخصة من قبل هيئة السوق املالية وتدار من قبل مدير
صندوق أو مدراء صناديق آخرين وتكون عملة الصناديق حسب الجهة املصدرة .حسب خطابنا املرسل إلى هيئة السوق املالية بتاريخ 2019/12/11م

تاريخ موافقة الهيئة على تأسيس صندوق االستثمار وطرح وحداته:
2007/5/19م
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 -1معلومات عامة
مدير الصندوق هو شركة فالكم للخدمات املالية وهي شخص مرخص له بموجب الئحة األشخاص املرخص لهم ،ترخيص رقم
 06020-37وتاريخ  1427/4/29هـ .للقيام بخدمات التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية ،و إدارة الصناديق
االستثمارية واملحافظ الخاصة ،والترتيب ،وتقديم املشورة والحفظ في األوراق املالية.
املقر الرئيس ي – طريق العليا العام
ص ب  884الرياض 11421
هاتف 8004298888
فاكس+ 966 )11( 4617268 :

أ

اسم مدير الصندوق

ب

عنوان املكتب الرئيس ي ملدير
الصندوق

ج

عنوان املوقع االلكتروني ملدير
الصندوق

www.falcom.com.sa

د

اسم أمين الحفظ

شركة البالد املالية شركة سعودية ذات شخص واحد مساهمة مقفلة مرخصة من قبل هيئة السوق املالية بموجب ترخيص
رقم 08100-37وتاريخ 1428/08/01هـ املوافق2007/08/14م للقيام بخدمات التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية ،و
إدارة الصناديق االستثمارية واملحافظ الخاصة ،والترتيب ،وتقديم املشورة والحفظ في األوراق املالية.

هـ

عنوان املوقع االلكتروني ألمين
الحفظ

www.albilad-capital.com

 -2النظام املطبق
صندوق فالكم للمرابحة بالريال السعودي ومدير الصندوق خاضعان لنظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية واألنظمة واللوائح االخرى ذات العالقة السارية واملطبقة في
اململكة العربية السعودية

 -3أهداف صندوق االستثمار
أ

وصف ألهداف صندوق االستثمار

ب

سياسات االستثمار وممارساته

يهدف الصندوق إلى تحقيق دخل جاري مع توفير السيولة واملحافظة على رأس املال عن طريق االستثمار في صفقات املرابحات.
يقوم صندوق فالكم للمرابحة بالريال السعودي باالستثمار في أدوات مالية منخفضة املخاطر متوافقة مع الضوابط الشرعية
اإلسالمية بهدف تحقيق أرباح منافسة ألدوات أسواق املال التقليدية عند مستويات دنيا من املخاطر وتحقيق درجة عالية من
املحافظة على رأس املال مع توفير السيولة وتفادي أي مخاطر محتملة تتعلق بسعر الصرف .كما يتم إعادة استثمار كافة األرباح
املحققة في نفس الصندوق مما يزيد من قيمة وحداته
يمنح صندوق فالكم للمرابحة بالريال السعودي املستثمر الفرصة لالستثمار في أسواق املال لتحقيق دخل جاري ونمو مستقر مع
أقص ى درجات الحماية لرأس املال مقارنة باإلستثمارات األخرى .ولتحقيق أهداف الصندوق فإن مدير الصندوق سوف يوظف
أموال الصندوق باالستثمار في صفقات املرابحات املتوافقة مع الضوابط الشرعية اإلسالمية.
مدخل االستثمار:
يتم إتخاذ العائد على الودائع بالريال السعودي لثالثة أشهر (هو سعر يحدد بواسطة متوسط العائد على عروض البنوك
السعودية على الريال السعودي ملدة ثالثة أشهر) كمؤشر إرشادي ملقارنة أداء صندوق فالكم للمرابحة بالريال السعودي .ويعمل
فريق العمل في إدارة األصول في شركة فالكم لتحقيق مستوى أداء ينافس أداء املؤشر اإلرشادي وذلك عن طريق اإلدارة النشطة
ملحفظة الصندوق في صفقات املرابحات.
األصول التي يستثمر بها الصندوق:
فئات األصول
الحد االعلى
الحد األدنى
%100
%50
أدوات أسواق النقد و صناديق اسواق النقد كالودائع ،وعقود
املرابحات ،واإلجارة في اململكة العربية السعودية
%25
%0
صكوك مصدرة في اململكة العربية السعودية
%30
أدوات أسواق النقد كالودائع  ،وعقود املرابحات واإلجارة في دول %0
الخليج بإستثناء دولة قطر

تاريخ تحديث النشرة2020/1/15 :م

4
استراتيجية االستثمار:
 يستثمر مدير الصندوق في أدوات أسوق النقد واملرابحات والصكوك وفقا للضوابط الشرعية الخاصة بالصندوق معمؤسسات مالية تتمتع بسمعة جيدة وذات مركز مالي سليم وذات خطوره منخفضه.
 تتركز استثمارات مدير الصندوق في أدوات أسواق النقد كالودائع ،وعقود املرابحات ،واإلجارة في اململكة العربيةالسعودية وذلك بنسبة  50%إلى  %100من صافي أصول الصندوق وتكون العملة حسب الجهة املصدرة ،ويعتمد
مدير الصندوق على التصنيف الداخلي وذلك باالستثمار مع مؤسسات تتمتع بسمعة جيدة وذات مركز مالي سليم و
خطوره منخفضه في اململكة العربية السعودية مرخصة من هيئة سوق املال و/أو مؤسسة النقد العربي السعودي،
على أال تتجاوز مانسبته  %25لدى جهة واحدة.
 قد يستثمر مدير الصندوق ماقد يصل نسبته إلى 50%من صافي قيمة أصول الصندوق في صناديق مماثلة وذاتً
مخاطر منخفضة و أن تكون مطروحة طرحا عاما ومرخصة من قبل هيئة السوق املالية وتدار من قبل مدير
الصندوق أو مدراء صناديق آخرين وتكون عملة الصناديق حسب الجهة املصدرة.
 يحق ملدير الصندوق أن يستثمر إلى  %25من صافي أصول الصندوق في الصكوك في أسواق اململكة العربيةالسعودية وذلك حسب الفرص املتاحة للصكوك والعملة تكون حسب الجهة املصدرة للصكوك .هذا و سيقوم مدير
الصندوق بتصنيف جميع االوراق املالية و الصكوك داخليا بناء على املركز املالي والتدفقات النقدية من العمليات
واالدارة.
يتم تقيم الفرص االستثمارية املتاحة بإختيار أفضل العوائد التي تتناسب مع اهداف الصندوق واستراتيجيات
االستثمار .هذا ويوظف مدير الصندوق قدراته البحثية والتحليلية املتخصصة للوصول إلى الفرص االستثمارية
الواعدة في الصكوك ،عقود املرابحة ،والصناديق االستثمارية املماثلة التي تتمع بسمعه جيده من حيث األداء.
 قد يستثمر مدير الصندوق ما قد يصل نسبته إلى  %30من صافي قيمة أصول الصندوق في أدوات أسواق النقدكالودائع وعقود املرابحات واإلجارة في دول الخليج بإستثناء دولة قطر.
 لن يستثمر الصندوق في أوراق مالية غير التي تم ذكرها في بند /3ب يجوز ملدير الصندوق اإلقتراض على أن ال يتجاوز حجم االقتراض ،نسبة  %10من صافي قيمة أصول الصندوق علىاال تتجاوز مدة القرض سنة.
 يقوم مدير الصندوق باستثمار األوراق املالية و /أو التعامل مع البنوك واملؤسسات املالية التي تعمل في اململكةالعربية السعودية ودول الخليج بإستثناء دولة قطر.
 في حال االستثمار في صناديق أخرى مماثلة سواء كانت مدارة من قبل مدیر الصندوق نفسه أو مدراء صناديق آخرينوتكون العملة حسب عملة الصندوق املستثمر به ،ولن تزيد عن % 20من صافي قيمة أصول الصندوق املستثمر به،
ً
ويتم إختيار تلك الصناديق بناء على األداء ،وحجم الصندوق واملصاريف.
 لن يتم االستثمار بمشتقات األوراق املالية.كما يجوز للصندوق التعامل مع مدير الصندوق أو أي من تابعيه كأصيل لحسابه الخاص وفقا للمادة ( )43من الئحة صناديق
االستثمار ،وقد يقوم مدير الصندوق باستخدام متحصالت عمليات املرابحة في عمليات متنوعة منها على سبيل املثال ال الحصر
تمويل عمليات الهامش لعمالئه.

 -4مدة صندوق االستثمار
صندوق فالكم للمرابحة بالريال السعودي هو صندوق استثماري عام مفتوح ،ولن يكون هناك مدة محددة لعمل الصندوق وال تاريخ الستحقاق الصندوق

 -5قيود /حدود االستثمار
يلتزم مدير الصندوق خالل إدارته للصندوق بالقيود والحدود التي تفرضها الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن هيئة السوق املالية وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة
املعلومات بما يتوافق مع املعايير الشرعية
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 -6عملة الصندوق
عملة الصندوق هي الريال السعودي .وفي حالة الدفع للوحدات بعملة غير عملة الصندوق (الريال السعودي) فإن مدير الصندوق يقوم بتحويل عملة الدفع إلى عملة الصندوق
ً
ً
وفقا ألسعار صرف العمالت السائدة في حينه ومن َّثم فإن الشراء يكون نافذا بناء على السعر بعد التحويل.

 -7مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب
-

-

املدفوعات من أصول الصندوق
وطريقة احتسابها
أ

-

ب
ج

تفاصيل مقابل الصفقات
املفروضة على االشتراك
واالسترداد
تفاصيل أي عموالت خاصة أبرمها
مدير الصندوق

ً
رسوم إدارة املحفظة %0.50 :من صافي قيمة األصول سنويا .تحسب كنسبة مئوية سنوية من صافي قيمة أصول
الصندوق وسوف يتم حساب رسوم اإلدارة بشكل يومي ويتم دفعها كل ثالثة اشهر كمستحقات .ويحتفظ مدير
الصندوق بالحق في أن يسترد من الصندوق في أي وقت أية رسوم أو عموالت أو أتعاب قانونية ونفقات أخرى قد تكون
ً
مستحقة ملدير الصندوق تتعلق بالتكاليف االدارية وفقا للوائح هيئة السوق املالية.
ً
أتعاب مراجع الحسابات الخارجي (يتحملها الصندوق) 25,000 :ريال سعودي سنويا.
ً
رسوم مراجعة ومتابعة اإلفصاح (يتحملها الصندوق) 7,500 :ريال سعودي سنويا.
ً
رسوم أمين الحفظ( :يتحملها الصندوق) %0.02 :من قيمة األصول تحت الحفظ سنويا.
مكافأة املديرين املستقلين (يتحملها مدير الصندوق عن الصندوق) 3,000 :ريال سعودي عن كل اجتماع وبحد أقص ى
 5,000ريال سعودي في الشهر وذلك في الحاالت التي يكون فيها أكثر من اجتماع في الشهر الواحد.
رسوم اقتراض :حسب األسعار املطبقة في حينها.
ق
مصاريف التعامل  :املصاريف التي تتعلق باستثمارات الصندو يتم تسجيلها بالتكلفة إضافة إلى مصاريف التعامل
ً
وعليه فإن أي تكلفة إضافية سوف يتحملها الصندوق خصما من أصوله .
ضريبة القيمة املضافة  :سيتم تطبيق ضريبة القيمة املضافة حسب تعليمات الالئحة التنفيذية الصادرة من الهيئة
العامة للزكاة والدخل على جميع الرسوم واملصاريف واالتعاب والتكاليف.
 جميع الرسوم واملصاريف املذكورة في هذه الشروط واألحكام واملستندات األخرى للصندوق ال تشمل ضريبةالقيمة املضافة مالم يتم النص على خالف ذلك.

ال توجد رسوم اشتراك في الصندوق أو رسوم استرداد من الصندوق.
 رسوم االسترداد املبكر  :ال توجد رسوم نقل امللكية :ال توجدال ينطبق

 -8التقويم والتسعير
-

األوراق املالية املدرجة أو املتداولة في السوق املالية :يتم تقويمها بسعر آخر صفقة تمت في ذلك السوق .وفي حال كانت
ً
تلك األوراق املالية معلقة ،فسيتم تقويمها وفقا آلخر سعر قبل التعليق ،إال إذا كان هناك دليل قاطع على أن قيمة هذه
األوراق املالية قد انخفضت عن السعر املعلق.
الودائع :تقيم بناء على القيمة االسمية باإلضافة الى الفوائد/األرباح املتراكمة.
السندات والصكوك غير املدرجة :تستخدم القيمة الدفترية باإلضافة الى الفوائد أو األرباح املتراكمة.
أي استثمار آخر :القيمة العادلة التي يحددها مدير الصندوق ً
بناء على الطرق والقواعد التي يوافق عليها أمين الحفظ
وبعد التحقق منها من قبل املحاسب القانوني للصندوق.

أ

آلية تقويم أصول الصندوق

-

ب

عدد نقاط التقويم وتكرارها

يتم تقويم وحدات صندوق فالكم للمرابحة بالريال السعودي في كل يوم عمل

ج

اإلجراءات التي ستتخذ في حالة
الخطأ في التقويم أو التسعير

في حال تقويم أصل من أصول الصندوق بشكل خاطئ أو حساب سعر الوحدة بشكل خاطئ ,فإن مدير الصندوق يوثق الخطأً
بشكل مباشر ويبلغ الهيئة فورا عن الخطأ في التقويم أو التسعير الذي يشكل ما نسبته  ٪0.5أو أكثر من سعر الوحدة ،ويتم
ً
اإلفصاح عن ذلك فورا في موقع مدير الصندوق اإللكتروني واملوقع اإللكتروني للسوق وفي تقارير الصندوق .
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سيقوم مدير الصندوق بتعويض جميع مالكي الوحدات املتضررين (بما في ذلك مالكي الوحدات السابقين) عن جميع أخطاءالتقويم أو التسعير دون تأخير.
د
هـ

تفاصيل طريقة احتساب سعر
الوحدة
مكان ووقت نشر سعر الوحدة

يتم احتساب صافي قيمة الوحدة بتقسيم صافي قيمة أصول الصندوق متضمنة كل الدخل بما في ذلك الدخل املستحق بعد
حسم األتعاب اإلدارية وأية مصروفات أخرى على إجمالي عدد الوحدات القائمة في وقت التقويم.
ً
ً
يتم اإلعالن عن سعر الوحدة يوميا الساعة  11:00صباحا في املوقع االلكتروني ملدير الصندوق وتداول

 -9التعامالت
-

أ

ب
ج

مسؤوليات مدير الصندوق في شأن
طلبات االشتراك واالسترداد

أقص ى فترة زمنية بين تسلم طلب
االسترداد ودفع العوائد ملالك
الوحدات
قيود التعامل بوحدات الصندوق

د

الحاالت التي يؤجل معها التعامل
في الوحدات أو يعلق واإلجراءات
املتبعة في تلك الحاالت

هـ

اإلجراءات التي يجري بمقتضاها
اختيار طلبات االسترداد التي
ستؤجل

-

سوف يتم دفع عوائد االسترداد في مده أقصاها يومي عمل بعد يوم التقويم التالي الستالم طلب االسترداد.
ال ينطبق
 ملدير الصندوق الحق في تأجيل أو تعليق التعامل في وحدات الصندوق في الحاالت التالية : -1إذا طلبت الهيئة ذلك.
ق
 -2إذا رآي مدير الصندو أن التعليق يحقق مصالح مالكي الوحدات.
ّ
 -3إذا علق التعامل في السوق الرئيسية التي يتم فيها التعامل في األوراق املالية أو األصول األخرى التي يملكها
الصندوق العام  ,إما بشكل عام و إما بالنسبة إلى أصول الصندوق التي يرى مدير الصندوق بشكل معقول أنها
جوهرية لصافي قيمة أصول الصندوق العام .
 اإلجراءات املتبعة في تلك الحاالت:في حالة تعليق تقويم الصندوق ،فإن طلبات االسترداد أو االشتراك التي يتم تقديمها في تاريخ التعليق أو بعده ،سوف يتم
تنفيذها في تاريخ التعامل التالي عندما يتم إنهاء تعليق التقويم .كما سيقوم مدير الصندوق فورا باشعار الهيئة ومالكي الوحدات
بأي تعليق مع توضيح أسباب التعليق ،واشعارهم بالطريقة نفسها املستخدمة في االشعار عن التعليق فور انتهاء التعليق.
واالفصاح عن ذلك في املوقع االلكتروني ملدير الصندوق و موقع السوق.
-

و
ز

األحكام املنظمة لنقل ملكية
الوحدات إلى مستثمرين آخرين
استثمار مدير الصندوق في
الصندوق

على مدير الصندوق قبول طلبات االشتراك واالسترداد في كل يوم عمل .طلب االشتراك الذي تم استالمه واستيفاء شروطه
يعتبر غير قابل لاللغاء .ومع ذلك بصرف النظر عن استالم طلب اإلشتراك املوقع أو أي متطلبات أخرى فإن مدير الصندوق
يحتفظ بالحق في رفض أي طلب اشتراك  /نماذج إضافية في الصندوق دون الحاجة لتقديم أسباب .وفي هذه الحالة فإن
فالكم سوف تقوم بإعادة املبالغ التي دفعها املستثمر مقابل االشتراك دون خصم أو إضافة دون أي تأخير.
بنسبة
يجوز للمستثمرين استرداد كل وحدات االستثمار الخاصة بهم أو جزء منها .و في حالة استرداد املشارك الستثماره
ٍ
ً
تؤدي إلى انخفاض مشاركته عن الحد األدنى املطلوب للمشاركة في الصندوق فإنه سيتم رد كامل حصته االستثمارية وفقا
لتقدير مدير الصندوق.

-

في حالة طلبات االسترداد التي تتجاوز  %10من إجمالي عدد الوحدات في الصندوق في أي يوم تقويم يتم تأجيل طلبات
االسترداد التي تتجاوز النسبة املذكورة إلى يوم التقويم التالي.
يتم اختيار طلبات االسترداد التي تؤجل بناء على األسبقية وحجم االسترداد حيث يقوم مدير الصندوق بتنفيذ طلبات
ً
االسترداد املستلمة أوال وذلك في حدود  %10من صافي قيمة أصول الصندوق .أما طلبات االسترداد املتبقية فيتم تأجيلها
الى يوم التعامل التالي.

ال يسمح مدير الصندوق بنقل ملكية الوحدات غلى مستثمرين أخرين
ً
ً
يجوز لفالكم للخدمات املالية بصفتها مديرا للصندوق االشتراك في الصندوق
ابتداء من طرحه ،ومن ثم يتم تخفيض مساهمتها
ً
ً
تدريجيا للمستوى الذي يعتبر مناسبا.
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يمكن االشتراك واإلسترداد في كل يوم عمل في موعد أقصاه نهاية يوم العمل الذي يسبق يوم التعامل مباشرة .في حالة استالم
طلب االشتراك أو إيداع مبلغ االشتراك بعد التاريخ املحدد تتم اجراءاته (ما لم يقرر مدير الصندوق غير ذلك)على أساس سعر
ً
التقويم في يوم التعامل التالي .وفي حالة عدم إستالم مبلغ اإلشتراك بنهاية يوم التعامل التالي يعد طلب اإلشتراك الغيا.
إجراءات االشتراك:
على املستثمرين الذين يرغبون في شراء وحدات في الصندوق أن يقوموا بذلك من خالل تعبئة نموذج طلب االشتراك وتوقيعه
وتسليمه ألي من فروع فالكم ،مع تسديد مبلغ االستثمار .أو تعبئة طلب االشتراك واملوافقة على شروط وأحكام الصندوق عن
طريق نظام فالكم للخدمات االلكترونية ،وايداع مبلغ االشتراك في الحساب املخصص لذلك.
في حالة الحواالت املصرفية فإن االستثمار في الصندوق سوف يتم تنفيذه فقط عند استالم إشعار بتصفية املقاصة أو الحوالة
 ،وفي حالة الدفع للوحدات بعملة غير عملة الصندوق (الريال السعودي) فإن عملة الدفع يتم تحويلها إلى عملة الصندوق
ً
ً
بواسطة مدير املحفظة وفقا ألسعار صرف العمالت السائدة في حينه ومن َّثم فإن الشراء يكون نافذا بناء على السعر بعد
التحويل.

ح

التاريخ املحدد واملواعيد النهائية
لتقديم طلبات االشتراك
واالسترداد

ط

إجراءات تقديم الطلبات الخاصة
االشتراك واالسترداد

ي

الحد األدنى لالشتراك او االسترداد

ال يوجد

ك

الحد األدنى للصندوق ومدى تأثير
عدم الوصول الى ذلك الحد األدنى
على الصندوق

الحد األدنى الالزم لبدء عمل الصندوق هو  50مليون ريال سعودي وفي حال عدم جمع الحد األدنى خالل مدة الطرح األولي
ً
ملدير الصندوق وبعد الحصول على موافقة الهيئة تمديد مدة الطرح األولي  21يوما كحد أقص ى واإلفصاح عن ذلك في املوقع
االلكتروني ملدير الصندوق وإن لم يتم جمع الحد األدنى خالل مدة الطرح األولي سوف يقوم مدير الصندوق بإعادة مبالغ
االشتراك وأي عوائد ناتجة عن استثمارها الى مالكي الوحدات دون أي حسم.
وقد قام مدير الصندوق باستيفاء هذا املتطلب في فترة الطرح األولي للصندوق .

ل

اإلجراءات التصحيحية الالزمة
لضمان استيفاء متطلب 10
ماليين ريال سعودي أو ما يعادلها

يتبع مدير الصندوق األحكام الواردة في الئحة صناديق االستثمار والتعاميم الصادرة عن هيئة السوق املالية فيما يخص املتطلب
الالزم لبدء عمل الصندوق (حيثما ينطبق).

إجراءات االسترداد:
ق
يقوم حامل الوحدات بتعبئة نموذج طلب االسترداد وتوقيعه وتسليمه ملدير الصندو من خالل مكاتبه في كل يوم عمل ،أو
تعبئة طلب االسترداد وتسليمه عن طريق نظام فالكم للخدمات االلكترونية ،تتم معالجة طلبات االسترداد في يوم التعامل
ً
التالي الستالم طلبات االسترداد ،ويجوز للمستثمرين استرداد كل وحدات املشاركة في الصندوق الخاصة بهم أو جزءا منها.

 -10سياسة التوزيع
لن يقوم مدير الصندوق بتوزيع أي أرباح على املشتركين حيث سيتم إعادة استثمار األرباح في الصندوق

 -11تقديم التقارير الى مالكي الوحدات

أ

-

ً
يقوم مدير الصندوق بإعداد تقرير املالية األولية كل نصف سنة خالل  35يوما من نهاية الفترة التي تم فحصها بواسطة مدقق خارجي يحتوي على القوائم املالية
األولية ومعلومات عن مدير الصندوق و أي معلومات أخرى عن أنشطة الصندوق خالل الفترة .

-

ً
كما يعد مدير الصندوق تقرير سنوي مدقق يشمل البيانات املالية التي يتم إعدادها وفقا للقوانين املالية واألنظمة املطبقة في اململكة العربية السعودية خالل 70
ً
يوما من نهاية السنة املالية للصندوق .يتم تدقيق البيانات املالية السنوية واعتمادها بواسطة املراجعين الخارجيين لحسابات للصندوق

-

ب

-

ً
خالل  30يوما من نهاية كل سنة يرسل تقرير الى املستثمرين في الصندوق يوضح عمليات الصندوق خالل تلك الفترة باإلضافة الى عدد وقيمة الوحدات التي
يملكها املستثمر في نهاية الفترة وإجمالي مقابل الخدمات واملصاريف واألتعاب املخصومة من مالك الوحدات.
يتم تسليم هذه التقارير عند الطلب من خالل مكاتب مدير الصندوق دون أي رسوم ،كما سوف يتم نشرها في املوقع االلكتروني ملدير الصندوق وموقع السوق
االلكتروني.
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ج

 أي معلومات مالية أخرى يتطلب نشرها بما في ذلك أسعار الوحدات أو اإلعالن عن أي تعليق لتقويم الوحدات سوف يتم نشرها في املوقع االلكتروني ملديرالصندوق و موقع السوق االلكتروني وتكون متاحة للمستثمرين من خالل مكاتب مدير الصندوق دون أي رسوم.
ً
  -أي إخطارات للمستثمرين يقوم مدير الصندوق بإرسالها للمستثمرين حسب عناوينهم املسجلة في سجل حاملي الوحدات .وعند الضرورة أو وفقا ملقتضياتاألنظمة سوف يتم نشرها في الصحف اليومية.
يتم تزويد مالكي الوحدات بالقوائم املالية السنوية عند الطلب من خالل مكاتب مدير الصندوق دون أي رسوم  ،كما سوف يتم نشرها في املوقع االلكتروني ملدير
الصندوق وموقع السوق االلكتروني .

 -12سجل مالكي الوحدات
يقوم مدير الصندوق بإعداد وتحديث سجل خاص بمالكي الوحدات وحفظه في اململكة العربية السعودية

 -13إجتماع مالكي الوحدات
أ

الظروف التي يدعى فيها الى عقد
اجتماع مالكي الوحدات

ب

إجراءات الدعوة إلى عقد اجتماع
مالكي الوحدات

ج

تصويت مالكي الوحدات

-

-

 -14حقوق مالكي الوحدات
-

يجوز ملدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع ملالك الوحدات بمبادرة منه.
يقوم مدير الصندوق بالدعوة الجتماع مالكي الوحدات خالل ( )10أيام من استالم طلب كتابي من أمين الحفظ.
يقوم مدير الصندوق بالدعوة الجتماع مالكي الوحدات خالل ( )10أيام من استالم طلب كتابي من مالك أو اكثر من مالكي
الوحدات الذين يملكون مجتمعين أو منفردين  %25على األقل من قيمة وحدات الصندوق.
تكون الدعوة الجتماع مالكي الوحدات باإلعالن عن ذلك في موقع مدير الصندوق اإللكتروني واملوقع اإللكتروني للسوق،
وبإرسال إشعار كتابي إلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ (إن وجد)
 .1قبل عشرة أيام على األقل من االجتماع
ً
 .2وبمدة ال تزيد عن ( )21يوما قبل االجتماع .وسيتضمن اإلشعار تاريخ االجتماع ومكانه ووقته والقرارات
املقترحة.
ً
ال يكون إجتماع مالكي الوحدات صحيحا إال إذا حضره عدد من مالكي الوحدات يملكون مجتمعين  %25على األقل من
قيمة وحدات الصندوق العام.
يستوف النصاب املذكور في الفقرة السابقة  ،فسيقوم مدير الصندوق بالدعوة الجتماع ثاني باإلعالن عن ذلك في
إذا لم
ِ
موقع مدير الصندوق اإللكتروني واملوقع اإللكتروني للسوق وبإرسال إشعار كتابي إلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ
ً
قبل موعد اإلجتماع الثاني بمدة التقل عن ( )5أيام .ويعد اإلجتماع الثاني صحيحا أيا كانت نسبة الوحدات املمثلة في
اإلجتماع.
يجوز لكل مالك وحدات تعيين وكيل له لتمثيله في اجتماع مالكي الوحدات.

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

ً
الحصول على مذكرة املعلومات وملخص املعلومات الرئيسية باللغة العربية مجانا من مدير الصندوق.
الحصول على ملخص املعلومات الرئيسية الذي يعده مدير الصندوق بطريقة موجزة وبسيطة ،ويتضمن املعلومات املتعلقة بخصائص الصندوق.
ً
الحصول على ملخص لسجل مالكي الوحدات (على أن يظهر هذا امللخص جميع املعلومات املرتبطة باملالك مقدم الطلب فقط) مجانا عند الطلب.
ممارسة جميع الحقوق املرتبطة بالوحدات بما في ذلك – على سبيل املثال ال الحصر – حق التصويت في إجتماعات مالكي الوحدات.
تلقي إشعار من مدير الصندوق بتفاصيل التغييرات األساسية على الصندوق ،وذلك قبل ( )10أيام من سريان التغيير.
استرداد الوحدات (في الصندوق العام املفتوح) قبل سريان أي تغيير أساس ي بدون رسوم استرداد (إن وجدت).
ً
تلقي إشعار كتابي من مدير الصندوق بأي تغييرات مهمة مقترحة قبل ( )21يوما من سريان التغيير.
استرداد الوحدات (في الصندوق العام املفتوح) قبل سريان أي تغيير مهم بدون رسوم استرداد (إن وجدت)
تلقي إشعار كتابي من مدير الصندوق بأي تغيير واجب اإلشعار في الصندوق العام قبل ( )8أيام من سريان التغيير.
ً
في حال عدم جمع الحد األدنى خالل مدة الطرح األولي ،يحق ملالكي الوحدات استرداد مبالغ اإلشتراك وأي عوائد ناتجة عن استثمارها وفقا للفقرتين (ج) و (د) من املادة
( )59من الئحة صناديق االستثمار دون أي حسم.
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-

الحصول على عوائد عملية االسترداد قبل موعد إقفال العمل في اليوم الخامس التالي لنقطة التقويم التي حدد عندها سعر االسترداد كحد أقص ى.
تلقي إشعار فوري من مدير الصندوق عند قيامه بفرض تعليق لالشتراك أو االسترداد لوحدات للصندوق مع توضيح أسباب التعليق.
تلقي إشعار فوري من مدير الصندوق عند قيامه بإنهاء التعليق لالشتراك أو االسترداد لوحدات للصندوق.
ملالكي الوحدات املتضررين الحق في الحصول على تعويض من مدير الصندوق عن جميع أخطاء التقويم أو التسعير.
إصدار قرار خاص بطلب عزل أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الصندوق ،ويوجه هذا الطلب ملديرالصندوق.
ً
أن يلتزم مدير الصندوق بتطبيق جميع متطلبات اجتماعات مالكي الوحدات وفقا للمادة ( )70من الئحة صناديق االستثمار.
ً
أن يلتزم مدير الصندوق بتطبيق جميع متطلبات تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات وفقا للمادة ( )71من الئحة صناديق االستثمار.
في حال دمج الصناديق ،يلتزم مدير الصندوق بتطبيق جميع متطلبات الباب السابع من الئحة صناديق االستثمار.
تلقي إشعار كتابي فوري من مدير الصندوق عند عزله ألمين الحفظ املعين من قبله.
تلقي إشعار من مدير الصندوق عند إنهاء الصندوق العام.

 -15مسؤولية مالكي الوحدات
تقتصر مسؤولية مالكي الوحدات في تحمل خسارة استثماره في الصندوق أو جزء منه وال يكون له أي مسؤولية تجاه ديون والتزامات الصندوق

 -16خصائص الوحدات
يجوز ملدير الصندوق إصدار عدد غير محدود من وحدات صندوق فالكم للمرابحة بالريال السعودي وجميع الوحدات هي من نفس النوع وتمثل كل وحدة حصة قياسية
متساوية في اصول الصندوق مساوية لكل الوحدات األخرى

 -17التغييرات في شروط وأحكام الصندوق
أ

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

ب

-

-

بامتالك وحدات في الصندوق يوافق املشارك على أن شروط وأحكام الصندوق الواردة في هذه النشرة ،وبنود طلب االشتراك أو أي وثائق أخرى ذات عالقة
بالصندوق ستحكم العالقة بينه و بين مدير الصندوق.
ً
يوافق املشارك كذلك على أن مدير الصندوق قد يقوم من وقت آلخر ،وفقا للمتطلبات النظامية واللوائح املرعية ،بتعديل هذه الشروط واألحكام ،أو أي وثائق
أخرى ،بعد الحصول على موافقة مالكي الوحدات ومن ثم موافقة هيئة السوق املالية على التغييرات األساسية في شروط وأحكام الصندوق .وفي تلك الحالة،
يقوم مدير الصندوق بإشعار مالكي الوحدات واإلفصاح عن تفاصيل التغييرات األساسية في موقعه اإللكتروني واملوقع اإللكتروني للسوق وذلك قبل ( )10أيام من
سريان التغيير.
ً
يقوم مدير الصندوق بإشعار هيئة السوق املالية ومالكي الوحدات كتابيا بأي تغييرات مهمة مقترحة في شروط وأحكام الصندوق .وفي تلك الحالة ،يقوم مدير
ً
الصندوق بإشعار مالكي الوحدات بالتغييرات املهمة وذلك قبل ( )21يوما من سريان التغيير .كما سيقوم مدير الصندوق باإلفصاح عن تفاصيل التغييرات املهمة
في موقعه اإللكتروني واملوقع اإللكتروني للسوق وذلك قبل ( )10أيام من سريان التغيير.
ً
يقوم مدير الصندوق بإشعار هيئة السوق املالية ومالكي الوحدات كتابيا بأي تغييرات واجبة اإلشعار وذلك قبل ( )8أيام من سريان التغيير .كما سيقوم مدير
الصندوق باإلفصاح عن تفاصيل التغييرات الواجبة اإلشعار في موقعه اإللكتروني واملوقع اإللكتروني للسوق وذلك قبل ( )21أيام من سريان التغيير

 -18إنهاء الصندوق
-

-

كاف لتبرير التشغيل الدائم للصندوق ،أو في حالة حدوث أي تغيير في القانون أو النظام أو أي من
إذا الحظ مدير الصندوق أن حجم أصول الصندوق تحت اإلدارة غير ٍ
ً
الظروف األخرى والتي يرى فيها مدير الصندوق أنها سبب مناسب إلنهاء الصندوق ،يقوم مدير الصندوق بإخطار هيئة السوق املالية وإشعار مالكي الوحدات كتابيا
ً
برغبته في إنهاء الصندوق وذلك بمدة ال تقل عن  21يوما من التاريخ املزمع إنهاء الصندوق فيه.
في هذه الحالة يتم تصفية أصول الصندوق ويتم تسديد الديون املتعلقة بالخصوم ،وتوزيع صافي األصول املتبقية من هذه التصفية على املشاركين خالل ( 30ثالثون)
ً
يوما من بداية التصفية وبالنسبة التي تحملها وحداتهم منسوبة إلى إجمالي الوحدات .ويتم إصدار تأكيد من مدير الصندوق بذلك .في حالة بدء تصفية الصندوق ،فإنه
لن يتم عمل أي توزيعات للمستثمرين ما لم يتم تصفية كافة أصول الصندوق واستالم حصيلة التصفية بواسطة مدير الصندوق.
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 -19مدير الصندوق
أ

مهام مدير الصندوق وواجباته
ومسؤولياته

ب

حق مدير الصندوق في تعيين مدير
صندوق من الباطن

ج

األحكام املنظمة لعزل مدير
الصندوق أو استبداله

-

-

يتولى مدير الصندوق (شركة فالكم للخدمات املالية) إدارة الصندوق بحكمة وبعدل بهدف تحقيق األهداف االستثمارية
للصندوق املضمنة في هذه النشرة كما يراعي في كل األحوال مصالح حاملي الوحدات في إطار شروط وأحكام الصندوق.
يلتزم مدير الصندوق بالضوابط الواردة في الفقرة ("( )3أهداف صندوق االستثمار") من هذه النشرة وكذلك بالضوابط
ذات العالقة الواردة ضمن املادة ("( )41قيود االستثمار") الواردة في الئحة صناديق االستثمار.
يلتزم مدير الصندوق كذلك بالضوابط الشرعية لالستثمار ،ويقوم وبشكل دوري بالتأكد من توافق جميع استثمارات
الصندوق مع املعايير والضوابط الشرعية املعتمدة من الهيئة الشرعية للصندوق تحت إشراف الهيئة الشرعية للصندوق،
وتبليغ مجلس إدارة الصندوق في حينه بأي مخالفات جوهرية.
يقوم مدير الصندوق في إطار مهامه بالتأكد من توفر السيولة الكافية للوفاء بأي طلبات استرداد محتملة.

يحق ملدير الصندوق تعيين مدير صندوق من الباطن إذا رأى الحاجة لذلك.
ً
للهيئة حق عزل مدير الصندوق واتخاذ أي إجراء تراه مناسبا لتعيين مدير صندوق بديل للصندوق أو اتخاذ أي تدبير آخر تراه
ً
مناسبا ،وذلك في حال وقوع أي من الحاالت اآلتية:
 .1توقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط اإلدارة دون إشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة األشخاص املرخص لهم.
 .2إلغاء ترخيص مدير الصندوق في ممارسة نشاط اإلدارة أو سحب أو تعليقه من قبل الهيئة.
 .3تقديم طلب إلى الهيئة من مدير الصندوق إللغاء ترخيص في ممارسة نشاط اإلدارة.
 .4إذا رأت الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل  -بشكل تراه الهيئة جوهريا -بالتزام النظام أو لوائحه التنفيذية.
 .5وفاة مدير املحفظة االستثمارية الذي يدير أصول صندوق االستثمار أو عجزه أواستقالته مع عدم وجود شخص آخر
مسجل لدى مدير الصندوق قادر على إدارة أصول صندوق االستثمار أو أصول الصناديق التي يديرها مدير املحفظة.
 .6أي حالة أخرى ترى الهيئة – بناء على أسس معقولة – أنها ذات أهمية جوهرية.

 -20أمين الحفظ

أ

مهام أمين الحفظ وواجباته
ومسؤولياته

وظائف أمين الحفظ:
) (1الحفظ املادي ألصول الصندوق من األموال واملستندات واالتفاقيات ذات العالقة.
) (2فتح حسابات الصندوق لدى البنوك املحلية.
) (3فتح سجالت حسابات الصندوق واملشاركين.
) (4حساب املراكز املالية والتأكد من فحصها ومراجعتها.
) (5تقويم صافي قيمة أصول الصندوق.
( )6إصدار التقارير املالية.

ب

حق أمين الحفظ في تعيين أمين
حفظ من الباطن

ال يحق ألمين الحفظ تعيين أمين حفظ من الباطن.

ج

األحكام املنظمة لعزل أمين الحفظ
أو استبداله

 للهيئة عزل أمين الحفظ املعين من قبل مدير الصندوق أو إتخاذ أي تدبير تراه مناسب ف حال وقوع أي من الحاالت اآلتية: .1توقف أمين الحفظ عن ممارسة نشاط الحفظ دون اشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة األشخاص املرخص لهم.
 .2إلغاء ترخيص أمين الحفظ في ممارسة نشاط الحفظ أو سحبه أو تعليقه من قبل الهيئة.
 .3تقديم طلب إلى هيئة من أمين الحفظ إللغاء ترخيصه في ممارسة نشاط الحفظ.
 .4إذا رأت الهيئة أن امين الحفظ قد أخل – بشكل تراه الهيئة جوهريا – بالتزام النظام أو لوائحه التنفيذية.
 .5أي حالة اخرى ترى الهيئة – بناء على اسس معقولة – أنها ذات أهمية جوهرية
ً
في هذه الحالة سيقوم مدير الصندوق بتعين أمين حفظ بديل ونقل مسؤوليات الحفظ إلى أمين الحفظ البديل خالل  60يوما
من تعيينه.
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كما يجوز ملدير الصندوق عزل أمين الحفظ بموجب إشعار كتابي إذا رأى بشكل معقول أن عزل أمين الحفظ في مصلحة
ً
مالكي الوحدات .في هذه الحالة سيقوم مدير الصندوق بتعيين أمين حفظ بديل له خالل ( )30يوما من تسلم أمين
ً
الحفظ اإلشعار الكتابي .و سيتم اإلفصاح فورا في موقع مدير الصندوق اإللكتروني وموقع السوق اإللكتروني عن تعيين
أمين حفظ بديل.

 -21املحاسب القانوني
أ
ب

ج

اسم املحاسب القانوني
مهام املحاسب القانوني وواجباته
ومسؤولياته

األحكام املنظمة لعزل املحاسب
القانوني

شركة برايس وتر هاوس كوبر تم تعيينها بواسطة مدير الصندوق كمراجع خارجي للصندوق
يقوم املحاسب القانوني بمراجعة القوائم املالية األولية والسنوية للصندوق.
في حال أراد مدير الصندوق تعيين أي محاسب القانوني بديل أو تغييره فجب عليه أخذ موافقة مجلس إدارة الصندوق .ويكون
ألعضاء مجلس االدارة الحق في رفض تعيين املحاسب القانوني أو توجيه مدير الصندوق لتغيير املحاسب القانوني املعين ،في أي
من الحاالت اآلتية:
 وجود ادعاءات قائمة ومهمة حول سوء السلوك املنهي للمحاسب القانوني تتعلق بتأدية مهامة. إذا لم يعد املحاسب القانوني للصندوق مستقال. إذا قرر مجلس إدارة الصندوق أن املحاسب القانوني ال يملك املؤهالت والخبرات الكافية لتأدية مهام املراجعة بشكل مرض. إذا طلبت الهيئة وفق لتقديرها املحض تغيير املحاسب القانوني ّاملعين فيما يتعلق بالصندوق.

 -22أصول الصندوق
أ
ب
ج

جميع أصول الصندوق محفوظة بواسطة امين الحفظ املذكور في الفقرة ( )20من هذه النشرة لصالح الصندوق.
يجب على أمين الحفظ فصل أصول كل صندوق استثماري عن أصوله وعن أصول عمالئه اآلخرين.
أصول صندوق االستثمار مملوكة بشكل جماعي ملالكي الوحدات ملكية مشاعة .وال يجوز أن يكون ملدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن أو أمين الحفظ أو أمين
الحفظ من الباطن أو مقدم املشورة أو املوزع أي مصلحة في أصول الصندوق أو مطالبة فيما يتعلق بتلك األصول إال إذا كان مدير الصندوق أو مدير الصندوق من
ً
ً
الباطن أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم املشورة أو املوزع مالكا لوحدات الصندوق  ،وذلك في حدود ملكيته  ،أو كان مسموحا بهذه املطالبات
ُ
بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار وأفصح عنها في هذه الشروط واألحكام أو مذكرة املعلومات.

 -23إقرار من مالك الوحدات
بمشاركة مالك الوحدات في الصندوق فإنه يقر باالطالع على شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات وملخص املعلومات الرئيسة الخاصة بالصندوق كما يقر بموافقته
على خصائص الوحدات التي اشترك فيها.
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مذكرة المعلومات
اسم الصندوق
صندوق فالكم للمرابحة بالريال السعودي
(صندوق استثماري عام مفتوح)
مدير الصندوق
شركة فالكم للخدمات املالية
أمين الحفظ
شركة البالد املالية
تاريخ إصدار مذكرة املعلومات
2007/05/19م.
أخر تحديث لها تم بتاريخ:
2020/1/15م

"تخضع مذكرة املعلومات الخاصة بصندوق فالكم للمرابحة بالريال السعودي ومحتوياتها ألحكام الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن هيئة السوق املالية"
"ننصح املستثمرين بقراءة محتويات مذكرة املعلومات وفهمها .وفي حال تعذر فهم محتويات مذكرة املعلومات ،ننصح باألخذ بمشورة مستشار منهي"
إشعار هام
روجعت مذكرة املعلومات من قبل مجلس إدارة الصندوق وتمت املوافقة عليها .ويتحمل مدير الصندوق وأعضاء مجلس إدارة الصندوق مجتمعين ومنفردين كامل
املسؤولية عن دقة واكتمال املعلومات الواردة في مذكرة املعلومات .كما يقر ويؤكد أعضاء مجلس إدارة الصندوق ومدير الصندوق بصحة واكتمال املعلومات الواردة
في مذكرة املعلومات ،كما يقرون ويؤكدون على أن املعلومات والبيانات الواردة في مذكرة املعلومات غير مضللة.
ّ
وافقت هيئة السوق املالية على تأسيس صندوق االستثمار وطرح وحداته .ال تتحمل الهيئة ّ
أي مسئولية عن محتويات مذكرة املعلومات ،والتعطي أي تأكيد يتعلق
أي خسارة تنتج عما ورد في مذكرة املعلومات أو عن االعتماد على ّ
بدقتها أو اكتمالها ،وتخلي نفسها صراحة من أي مسؤولية مهما كانت ،ومن ّ
أي جزء منها .وال تعطي
هيئة السوق املالية ّ
أي توصية بشأن جدوى االستثمار في الصندوق من عدمه وال تعني موافقتها على تأسيس الصندوق توصيتها باالستثمار فيه أو تأكيد صحة
املعلومات الواردة في الشروط واألحكام ومذكرة املعلومات ،وتؤكد على أن قرار االستثمار في الصندوق يعود للمستثمر أو من يمثله.
تم اعتماد (صندوق فالكم للمرابحة بالريال السعودي) على أنه صندوق استثمار متوافق مع املعايير الشرعية املجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعية املعينة لصندوق
االستثمار.

تاريخ تحديث النشرة2020/1/15 :م

13
-1

معلومات صندوق االستثمار
أ)
ب)
ج)
د)

ه)

اسم صندوق االستثمار
صندوق فالكم للمرابحة بالريال السعودي
تاريخ إصدار شروط وأحكام صندوق االستثمار
تم إصدار شروط وأحكام الصندوق بتاريخ 2007/05/19م.
تاريخ موافقة الهيئة على تأسيس صندوق االستثمار وطرح وحداته
1428/05/02هـ املوافق 2007/05/19م.
مدة الصندوق وتاريخ استحقاق الصندوق
صندوق فالكم للمرابحة بالريال السعودي هو صندوق استثماري عام مفتوح ،ولن يكون هناك مدة محددة لعمل الصندوق وال تاريخ الستحقاق
الصندوق
عملة صندوق االستثمار
الريال السعودي

-2

سياسات االستثمار وممارساته
أ) األهداف االستثمارية لصندوق االستثمار
 يهدف الصندوق إلى تحقيق دخل جاري مع توفير السيولة واملحافظة على رأس املال عن طريق االستثمار في صفقات املرابحات. يقوم صندوق فالكم للمرابحة بالريال السعودي باالستثمار في أدوات مالية منخفضة املخاطر متوافقة مع الضوابط الشرعية اإلسالمية بهدفتحقيق أرباح منافسة ألدوات أسواق املال التقليدية عند مستويات دنيا من املخاطر وتحقيق درجة عالية من املحافظة على رأس املال مع توفير
السيولة وتفادي أي مخاطر محتملة تتعلق بسعر الصرف.
-

كما يتم إعادة استثمار كافة األرباح املحققة في نفس الصندوق مما يزيد من قيمة وحداته.

ب) نوع األوراق املالية التي سوف يستثمر الصندوق فيها بشكل أساس ي
يستثمر مدير الصندوق في أدوات أسوق النقد واملرابحات والصكوك وفقا للضوابط الشرعية الخاصة بالصندوق مع مؤسسات مالية تتمتع بسمعة
جيدة وذات مركز مالي سليم وذات خطوره منخفضه.
ج) أي سياسة لتركيز االستثمار في أوراق مالية معينة أو صناعة أو مجموعة من القطاعات أو في بلد معين أو منطقة جغرافي معينة
فئات األصول
أدوات أسواق النقد و صناديق اسواق النقد كالودائع،
وعقود املرابحات ،واإلجارة في اململكة العربية السعودية
صكوك مصدرة في اململكة العربية السعودية
ادوات أسواق النقد كالودائع  ،وعقود املرابحات واإلجارة في
دول الخليج بإستثناء دولة قطر.

الحد األدنى
%50

الحد االعلى
%100

%0
%0

%25
%30

 تتركز استثمارات مدير الصندوق في أدوات أسواق النقد كالودائع ،وعقود املرابحات ،واإلجارة في اململكة العربية السعودية وذلك بنسبة  %50إلى %100من صافي أصول الصندوق وتكون العملة حسب الجهة املصدرة ،ويعتمد مدير الصندوق على التصنيف الداخلي وذلك باالستثمار مع
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مؤسسات تتمتع بسمعة جيدة وذات مركز مالي سليم و خطوره منخفضه في اململكة العربية السعودية مرخصة من هيئة سوق املال و/أو مؤسسة
النقد العربي السعودي ،على أال تتجاوز مانسبته  %25لدى جهة واحدة.

ً
 قد يستثمر مدير الصندوق ماقد يصل نسبته إلى %50من صافي قيمة أصول الصندوق في صناديق مماثلة وذات مخاطر منخفضة على أن تكون مطروحة طرحاً
عاما ومرخصة من قبل هيئة السوق املالية وتدار من قبل مدير الصندوق أو مدراء صناديق آخرين وتكون عملة الصناديق حسب الجهة املصدرة.

 يحق ملدير الصندوق أن يستثمر إلى  %25من صافي أصول الصندوق في الصكوك في أسواق اململكة العربية السعودية وذلك حسب الفرص املتاحةللصكوك والعملة تكون حسب الجهة املصدرة للصكوك .هذا و سيقوم مدير الصندوق بتصنيف جميع االوراق املالية و الصكوك داخليا بناء على
املركز املالي والتدفقات النقدية من العمليات واالدارة.
 قد يستثمر مدير الصندوق ما قد يصل نسبته إلى  %30من صافي قيمة أصول الصندوق في أدوات أسواق النقد كالودائع وعقود املرابحات واإلجارةفي دول الخليج بإستثناء دولة قطر.
كما يجوز للصندوق التعامل مع مدير الصندوق أو أي من تابعيه كأصيل لحسابه الخاص وفقا للمادة  43من الئحة صناديق االستثمار ،وقد يقوممدير الصندوق باستخدام متحصالت عمليات املرابحة في عمليات متنوعة منها على سبيل املثال ال الحصر تمويل عمليات الهامش لعمالئه.
د) أسواق االوراق املالية التي يحتمل أن يشتري ويبيع الصندوق فيها استثماراته
يستثمر الصندوق في أدوات أسواق النقد في اململكة العربية السعودية ودول الخليج بإستثناء دولة قطر حيث يقوم مدير الصندوق باستثمار األوراق
املالية و /أو التعامل مع البنوك واملؤسسات املالية التي تعمل في اململكة العربية السعودية ودول الخليج بإستثناء دولة قطر.
ه) املعامالت واألساليب واألدوات التي يمكن ملدير الصندوق استخدامها بغرض اتخاذ قراراته االستثمارية لصندوق االستثمار
 يعمل فريق العمل في إدارة األصول في شركة فالكم لتحقيق مستوى أداء ينافس أداء املؤشر اإلرشادي وذلك عن طريق اإلدارة النشطة ملحفظةالصندوق في صفقات املرابحات.
-

يتم تقييم الفرص االستثمارية املتاحة بإختيار أفضل العوائد التي تتناسب مع اهداف الصندوق واستراتيجيات االستثمار .هذا ويوظف مدير
الصندوق قدراته البحثية والتحليلية املتخصصة للوصول إلى الفرص االستثمارية الواعدة في الصكوك ،عقود املرابحة ،والصناديق االستثمارية
املماثلة التي تتمع بسمعه جيده من حيث األداء.

و) أنواع األوراق املالية التي ال يمكن إدراجها ضمن استثمارات الصندوق
لن يستثمر الصندوق في أوراق مالية غير التي تم ذكرها بالفقره(/2ج).
ز) قيود االستثمار
يلتزم مدير الصندوق بقيود االستثمار التي تنص عليها الئحة صناديق االستثمار واللوائح األخرى الصادرة عن هيئة السوق املالية ،كما لن يستثمر
الصندوق في أي أوراق مالية ال تتوافق مع املعايير الشرعية املعتمدة من هيئة الرقابة الشرعية للصندوق.
ح) الحد الذي يمكن فيه استثمارأصول الصندوق في وحدات صندوق أوصناديق استثماريديرها املديرأومديرو صناديق آخرون
في حال االستثمار في صناديق أخرى مماثلة سواء كانت مدارة من قبل مدیر الصندوق نفسه أو مدراء صناديق آخرين وتكون العملة حسب عملة
الصندوق املستثمر به ،ولن تزيد عن  %20من صافي قيمة أصول الصندوق املستثمر به.ويتم إختيار تلك الصناديق بناء على االداء ،وحجم الصندوق
واملصاريف.
ط) صالحيات صندوق االستثمار في االقتراض سياسة مدير الصندوق بشأن ممارسة هذه الصالحيات وسياسته فيما يتعلق برهن أصول الصندوق
يجوز ملدير الصندوق اإلقتراض على أن ال يتجاوز حجم االقتراض نسبة  %10من صافي قيمة أصول الصندوق على اال تتجاوز مدة القرض سنة.
ي) اإلفصاح عن الحد األعلى للتعامل مع أي طرف نظير
ال ينطبق
ك) سياسة مدير الصندوق إلدارة مخاطر الصندوق
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تخضع استثمارات الصندوق للعديد من املخاطر كما هو مذكور ضمن الفقره ("( )3املخاطر الرئيسية لالستثمار في الصندوق") .ومع ذلك،
سيتخذ مدير الصندوق جميع اإلجراءات املمكنة للتعامل مع املخاطر التي يتعرض لها الصندوق والتخفيف من آثارها بما يحقق مصلحة مالكي

-

الوحدات .ونستعرض فيما يلي االستراتيجية املتبعة للتعامل مع املخاطر:
ً
حرصا على إبقاء مخاطر االستثمار عند مستوياتها الدنيا فإن الصندوق يستثمر فقط في صفقات املرابحات مع تلك األطراف ذو املركز املالي

-

السليم والخطورة املنخفضة.
االلتزام بنظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية والئحة صناديق االستثمار الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية واألنظمة واللوائح األخرى
ذات العالقة السارية في اململكة العربية السعودية.

-

االلتزام بالحدود االستثمارية كما وردت في شروط وأحكام الصندوق.

-

االلتزام بآلية اتخاذ القرار االستثماري للصندوق ،والسعي للحصول على أكبر قدر من املعلومات ذات العالقة بأي استثمار يقرر الصندوق
الدخول به.
متابعة قسم املطابقة وااللتزام ألنشطة الصندوق والتزام مدير الصندوق بحدوده االستثمارية ،وواجباته تجاه العميل.

-

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

-

ل) املؤشر االسترشادي
يتم إتخاذ العائد على الودائع بالريال السعودي لثالثة أشهر (هو سعر يحدد بواسطة متوسط العائد على عروض البنوك السعودية على الريال
السعودي ملدة ثالثة أشهر) كمؤشر إرشادي ملقارنة أداء صندوق فالكم للمرابحة بالريال السعودي.
م) عقود املشتقات
مع مراعاة الضوابط الشرعية في كافة عمليات الصندوق ،لن يتم االستثمار بمشتقات األوراق املالية.
ن) أي إعفاءات توافق عليها هيئة السوق املالية بشأن قيود أو حدود االستثمار
ال يوجد
-3

املخاطر الرئيسية لالستثمار في الصندوق
أ)
ب)
ج)
د)
ه)

يعتبر الصندوق من فئة االستثمارات منخفضة املخاطر حيث تقتصر عمليات الصندوق على عمليات املتاجرة في السلع مع أطراف تتمتع
بسمعة جيدة وذات مركز مالي سليم.
ا
األداء السابق لصندوق االستثمار،أو األداء السابق للمؤشر اليدل على ما سيكون عليه أداء الصندوق مستقبال.
ا
الصندوق ال يضمن ملالكي الوحدات أن أداء الصندوق (أو أدائه مقارنة مع املؤشر) سيتكرر أو يكون مماثال لألداء السابق في املستقبل.
ا
االستثمار في الصندوق اليعد إيداعا لدى أي بنك محلي يسوق أو يبيع وحداته أو تابع لصندوق االستثمار.
قد يتعرض املستثمرين في الصندوق إلى مخاطر خسائر مالية جزئية أو كلية ناتجة عن استثماراتهم في وحدات الصنوق.

و) املخاطر الرئيسية املحتملة املرتبطة في االستثمار
عناصر املخاطر التي يمكن أن تؤثر على قيمة االستثمار في الصندوق هي كما يلي  ،على سبيل املثال ال الحصر:
 -مخاطر عدم السداد:

ً
ً
وهي املخــاطرة التي يمكن أن تنتج عن عــدم التزام الطرف اآلخر في عقــد املرابحــة بــالــدفع في الوقــت املحــدد أو التوقف عن الــدفع نهــائيــا نتيجــة لعــدم
قدرة الطرف اآلخر من االتفاقية على الوفاء بالتزاماته.
 -مخاطر سعر الفائدة:
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ً
وتبعا لذلك فإن أي ّ
تغيرات على أسعار الفائدة العادية للريال
أرباح صفقات املرابحة في هذا الصندوق مرتبطة بأسعار الفائدة على الريال السعودي
سوف يكون لها تأثير على أرباح الصندوق.
 مخاطر السوق:ّ
التغيرات التي تطرأ والتقلبات الحادة في أسعار السلع والبضائع في األسواق العاملية يكون لها تأثير على أداء الصندوق.
 مخاطر االئتمان:هي املخاطر الناتجة من خالل التعامل مع مدير الص ــندوق أو املؤس ـس ــات املالية األخرى وعلى س ــبيل املثال ال للحص ــر كاإليداعات أو عمليات املرابحة،
حيث ان الطرف االخر قد ال يتقيد بالتزاماته التعاقدية مما قد ينتج عنه التخلف و/أو التعثر في س ـ ـ ـ ــداد املبلغ املسـ ـ ـ ــتثمر مما يتسـ ـ ـ ــبب في خس ـ ـ ـ ــارة
الصندوق ويؤثر ً
سلبا على آداء الصندوق و إنخفاض استثمارات مالكي الوحدات..
 مخاطر السيولة:وهي املخــاطرة التي يمكن أن تنتج عن عــدم قــدرة بيع األصـ ـ ـ ــول وتحويلهــا إلى نقــد عنــدمــا تسـ ـ ـ ــتحق هــذه االلتزامــات للــدفع بــدون االضـ ـ ـ ــطرار إلى تكبــد
مص ــاريف أو خس ــائر غير مقبولة .ويتمثل الخطر الناتج عن الس ــيولة في عدم القدرة على التداول في عقد مرابحة معين بس ــرعة كافية لتفادي خسـ ـائر
محققة مما يؤثر ً
سلبا على آداء الصندوق و قد يؤدي إلى انخفاض استثمارات مالكي الوحدات.
 مخاطر تضارب املصالح:تنشا هذه املخاطر في االوضاع التى تتأثر فيها موضوعية واستقاللية قرار مدير الصندوق بمصلحة شخصية مادية أو معنوية تهمه على حساب الصندوق،
مما قد يؤثر سلبا على استثمارات مالكي وحدات الصندوق.
 مخاطر العائد على االستثمار:يتأثر العائد على االستثمار بتغير اسعار الفائدة على صفقات التمويل واملرابحة .حيث قد يتم االستثمار بناء على معدل ربح ثابت اليتغير ،وفي حال
ارتفاع أسعار الفائدة قد يكون العائد أقل من سعر السوق مما يؤثر سلبا على آداء الصندوق وقد يؤدي الى انخفاض استثمارات مالكي وحدات
الصندوق مقارنة بأسعار الفائدة في السوق.
 مخاطر التصنيف:ً
سـ ـ ــيقوم مدير الصـ ـ ــندوق بتصـ ـ ــنيف األوراق املالية ،كالودائع ،عقود املرابحات ،والصـ ـ ــكوك داخليا ،وقد يكون هذا التصـ ـ ــنيف غير دقيق لعدم توفر
املعلومات الالزمة مما يؤدي إلى احتمالية االس ـ ـ ــتثمار مع أطراف أخرى التتوفر لديهم املالئة املالية للوفاء بالتزاماتهم التعاقدية مع الص ـ ـ ــندوق مما قد
ينعكس بشكل سلبي على أداء الصندوق وانخفاض استثمارات مالكي الوحدات.
 املخاطر السياسية:قد يتأثر أداء الصندوق بسبب حاالت عدم اليقين الناتجة عن األحداث السياسية غير املواتية التي يمكن أن تحدث على املستوى اإلقليمي أو العالمي
والتي يكون لها تأثير سـ ــلبي على آداء الصـ ــندوق .ويمكن للمخاطر السـ ــياسـ ــية أن تحدث كذلك نتيجة لتغير السـ ــياسـ ــات الحكومية أو فرض تشـ ــريعات
جديدة يمكن أن تؤثر على التدفقات النقدية عبر الحدود وكذلك التغير في األنظمة والتشريعات الضرائبية.
 املخاطر الشرعية:ً
النطاق الذي يستثمر فيه الصندوق يكون محدودا وفق ما تسمح به املعايير والضوابط الشرعية مما قد يحد من اتساع استثمارات مدير الصندوق.
وفي حال أصبحت احدى املؤسسات أو الجهات التي يستمر فيها الصندوق غير متوافقة مع بعض الضوابط الشرعية فإن الصندوق يتخلص من تلك
الشركة مما يعني بيعها في ظروف استثمارية قد تكون غير مالئمة أو بسعر منخفض مما ينعكس بشكل سلبي على أداء الصندوق.
 مخاطر األستثمار في صناديق اخرى:قد يستثمر مدير الصندوق في صناديق مماثلة والتي قد تتعرض لنفس املخاطر أو مخاطر أخرى ما يؤثر سلبا على آداء الصندوق.
 مخاطر الكوارث الطبيعية:إن البراكين ،الزالزل ،األعاصير والفیاضانات وغيرھا من الظواھر الطبیعیة التي قد تتسبب بدمار للمتلكات ال یمكن السیطرة علیھا ،ما يؤثر سلبا على
آداء الصندوق وعلى أداء كافة القطاعات االقتصادیة واالستثماریة.
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مخاطر العملة:

العملة االس ـ ـ ــاس ـ ـ ــية هي الریال الس ـ ـ ــعودي ولكن من املمكن ان تكون اس ـ ـ ــتثمارات مدير الص ـ ـ ــندوق مع أطراف أخرى تتعامل بعمالت أخرى غير عملة
الصندوق األساسیة ،والتي قد تتأثر قیمة أصول الصندوق بشكل إیجابي أو سلبي بتقلبات أسعار صرف العملة.
 مخاطر التركيز:وهي مخاطر تركيز االستثمارات في قطاع معين أو عدة قطاعات صغيرة والتي تكمن عند عدم التنويع والتي يكون لها تأثير سلبي على آداء الصندوق.
 املخاطر النظامية:قد يتعرض الصندوق إلى املخاطر النظامية بسبب التغير في القواعد  ،والقوانين ،والضريبة ،حيث أن أي تغير يطرأ قد يؤثر على أستراتيجية االستثمار
للصندوق أو تزيد نسبة التكاليف كالرسوم وغيرها مما يؤثر على أداء الصندوق.
 مخاطر االعتماد على موظفي مدير الصندوق:أداء الصندوق يعتمد بشكل تام على خبرات ومهارات مدير الصندوق واملوظفين ،وبالتالي فإن الصندوق قد ً
يتأثر بخسارة املدراء التنفيذيين
واملوظفين املرتبطين بأعمال الصندوق وصعوبة توفير بديل على املستوى ذاته من الخبرة مما ينعكس بشكل سلبي على أداء الصندوق.
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معلومات عامة
أ) الفئة املستهدفة
يستهدف الصندوق بشكل رئيس املستثمرين من أفراد و مؤسسات و جهات حكومية وغيرهم ممن لديه الرغبة في تحقيق دخل جاري مع توفير
السيولة واملحافظة على رأس املال عن طريق االستثمار في أسواق النقد.
ب) توزيع األرباح
لن يقوم مدير الصندوق بتوزيع أية أرباح على املشتركين حيث سيتم إعادة أستثمار األرباح املوزعة في الصندوق.
ج) األداء السابق للصندوق
 -1العائد الكلي لسنة واحدة وثالث سنوات وخمس سنوات أو منذ التأسيس
العائد التراكمي  31 -ديسمبر 2018م
الصندوق

سنة
2.40%

 3سنوات
7.28%

 -2إجمالي العائدات السنوية لكل من العشر سنوات املاضية او منذ التأتسيس
الصندوق
العائد السنوي
1.61%
لعام 2009م
0.72%
لعام 2010م
0.66%
لعام 2011م
1.35%
لعام 2012م
1.60%
لعام 2013م
1.55%
لعام 2014م
1.25%
لعام 2015م
2.70%
لعام 2016م
2.02%
لعام 2017م
2.40%
لعام 2018م

 5سنوات منذ التأسيس
22.09% 10.30%
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 -3أداء الصندوق باملقارنة مع املؤشر االسترشادي على مدار السنوات الخمس املاضية أو منذ التأسيس

الصندوق
املؤشر

2014
%1.55
%0.95

2015
%1.25
%0.89

2016
%2.70
%2.11

2017
%2.02
%1.86

2018
2.40%
2.52%

 -4تاريخ توزيع االرباح على مدار السنوات الثالث املاضية ال ينطبق
 -5تقارير الصندوق متاحة لجميع املستثمرين من خالل املوقع االلكتروني ملدير الصندوق.
د) حقوق مالك الوحدات
ً
 الحصول على مذكرة املعلومات وملخص املعلومات الرئيسية باللغة العربية مجانا من مدير الصندوق. الحصول على ملخص املعلومات الرئيسية الذي يعده مدير الصندوق بطريقة موجزة وبسيطة ،ويتضمن املعلومات املتعلقة بخصائص-

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

-

ممارسة جميع الحقوق املرتبطة بالوحدات بما في ذلك – على سبيل املثال ال الحصر – حق التصويت في إجتماعات مالكي الوحدات.
تلقي إشعار من مدير الصندوق بتفاصيل التغييرات األساسية على الصندوق ،وذلك قبل ( )10أيام من سريان التغيير.

-

استرداد الوحدات (في الصندوق العام املفتوح) قبل سريان أي تغيير أساس ي بدون رسوم استرداد (إن وجدت).
ً
تلقي إشعار كتابي من مدير الصندوق بأي تغييرات مهمة مقترحة قبل ( )21يوما من سريان التغيير.
استرداد الوحدات (في الصندوق العام املفتوح) قبل سريان أي تغيير مهم بدون رسوم استرداد (إن وجدت).

-

تلقي إشعار كتابي من مدير الصندوق بأي تغيير واجب اإلشعار في الصندوق العام قبل ( )8أيام من سريان التغيير.
تلقي إشعار فوري من مدير الصندوق عند قيامه بفرض تعليق لالشتراك أو االسترداد لوحدات للصندوق مع توضيح أسباب التعليق.

-

تلقي إشعار فوري من مدير الصندوق عند قيامه بإنهاء التعليق لالشتراك أو االسترداد لوحدات للصندوق.
ملالكي الوحدات املتضررين الحق في الحصول على تعويض من مدير الصندوق عن جميع أخطاء التقويم أو التسعير.

-

إصدار قرار خاص بطلب عزل أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الصندوق ،ويوجه هذا الطلب ملدير الصندوق.
ً
أن يلتزم مدير الصندوق بتطبيق جميع متطلبات اجتماعات مالكي الوحدات وفقا للمادة ( )70من الئحة صناديق االستثمار.
ً
أن يلتزم مدير الصندوق بتطبيق جميع متطلبات تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات وفقا للمادة ( )71من الئحة صناديق االستثمار.
في حال دمج الصناديق ،يلتزم مدير الصندوق بتطبيق جميع متطلبات الباب السابع من الئحة صناديق االستثمار.

-

تلقي إشعار كتابي فوري من مدير الصندوق عند عزله ألمين الحفظ املعين من قبله.
ً
تلقي إشعار كتابي من مدير الصندوق قبل مدة ال تقل عن ( )21يوما من التاريخ املزمع إنهاء الصندوق العام فيه.

-

ه) مسؤوليات مالك الوحدات
تقتصر مسئولية مالكي الوحدات في تحمل خسارة استثمارته في الصندوق أو جزء منه ،واليكون له أي مسئولية عن ديون والتزامات الصندوق.
و) الحاالت التي تستوجب إنهاء الصندوق
كاف لتبرير التشغيل الدائم للصندوق ،أو في حالة حدوث أي تغيير في
 إذا الحظ مدير الصندوق أن حجم أصول الصندوق تحت اإلدارة غير ٍالقانون أو النظام أو أي من الظروف األخرى والتي يرى فيها مدير الصندوق أنها سبب مناسب إلنهاء الصندوق ،يقوم مدير الصندوق بإخطار
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ً
ً
هيئة السوق املالية وإشعار مالكي الوحدات كتابيا برغبته في إنهاء الصندوق وذلك بمدة ال تقل عن  21يوما من التاريخ املزمع إنهاء الصندوق
فيه.
-

في هذه الحالة يتم تصفية أصول الصندوق ويتم تسديد الديون املتعلقة بالخصوم ،وتوزيع صافي األصول املتبقية من هذه التصفية على
ً
املشاركين خالل ( 30ثالثون) يوما من بداية التصفية وبالنسبة التي تحملها وحداتهم منسوبة إلى إجمالي الوحدات .ويتم إصدار تأكيد من مدير
الصندوق بذلك .في حالة بدء تصفية الصندوق ،فإنه لن يتم عمل أي توزيعات للمستثمرين ما لم يتم تصفية كافة أصول الصندوق واستالم
حصيلة التصفية بواسطة مدير الصندوق.

ز) يقوم مدير الصندوق بتقويم مخاطر الصندوق وذلك بشكل دوري حسب آلية داخلية لتقويم املخاطر املتعلقة بأصول الصندوق.

 -5مقابل الخدمات والعموالت واالتعاب
أ) جميع أنواع املدفوعات من أصول الصندوق
ً
 رس وووم إدارة املحفظة %0.50 :من صـ ــافي قيمة األصـ ــول سـ ــنويا .تحس ــب كنس ــبة مئوية س ــنوية من ص ــافي قيمة أصـ ــول الص ــندوق وسـ ــوف يتمحس ــاب رس ــوم اإلدارة بش ــكل يومي ويتم دفعها كل ثالثة اش ــهر كمس ــتحقات .ويحتفظ مدير الص ــندوق بالحق في أن يس ــترد من الص ــندوق في أي
ً
وقت أية رسـ ـ ـ ــوم أو عموالت أو أتعاب قانونية ونفقات أخرى قد تكون مسـ ـ ـ ــتحقة ملدير الصـ ـ ـ ــندوق تتعلق بالتكاليف االدارية وفقا للوائح هيئة
-

السوق املالية.
ً
أتعاب مراجع الحسابات الخارجي (يتحملها الصندوق) 25,000 :ريال سعودي سنويا.
ً
اتعاب الحفظ (يتحملها الصندوق)  %0.02 :من قيمة األصول تحت الحفظ سنويا.
ً
رسوم مراجعة ومتابعة اإلفصاح (يتحملها الصندوق) 7,500 :ريال سعودي سنويا.
مكافأة املديرين املسووتقلين (يتحملها مدير الصــندوق عن الصــندوق) 3,000 :ريال ســعودي عن كل اجتماع وبحد أقص ـ ى  5,000ريال ســعودي في
الشهر وذلك في الحاالت التي يكون فيها أكثر من اجتماع في الشهر الواحد.

-

رسوم اقتراض :حسب األسعار املطبقة في حينها.

-

مصاريف التعامل :املصاريف التي تتعلق باستثمارات الصندوق يتم تسجيلها بالتكلفة إضافة إلى مصاريف التعامل وعليه فإن أي تكلفة
ً
إضافية سوف يتحملها الصندوق خصما من أصوله .

ب) الرسوم واملصاريف
نوع الرسوم واملصاريف
1

أتعاب إدارة الصندوق

2
3
4

أتعاب أمين الحفظ
اتعاب املحاسب القانوني
رسوم مراجعة ومتابعة اإلفصاح

5

مصاريف التعامل (الوساطة)

6

مصاريف التمويل

وقت دفعها

كيفية حسابها
ً
تحسب يوميا من صافي قيمة األصول
يتم دفعها كل  3أشهر كمستحقات.
خالل العام
ً
يتم دفعها شهريا
 %0.02تحسب في نهاية الفترة
ً
تدفع سنويا.
 25,000ريال سعودي.
ً
تدفع سنويا لهيئة السوق املالية
 7,500ريال سعودي .
يتم تسجيلها بالتكلفة و أي تكاليف تتعلق
تدفع في حينها.
بتداول األسهم يتحملها الصندوق.
حسب السعر السائد في السوق
تدفع في حينها.
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ج) تفاصيل مقابل الصفقات املفروضة على االشتراك واالسترداد
-

رسوم االشتراك أو االسترداد :ال توجد

-

رسوم االسترداد املبكر :ال توجد

-

رسوم نقل امللكية :ال ينطبق.

د) العموالت الخاصة التي يبرمها مدير الصندوق
ال يوجد
ه) فيما يلي مثال افتراض ي لرسوم ومصاريف الصندوق محسوب على اساس اشتراك حامل الوحدات بمبلغ  50,000ريال ملدة سنة واجمالي قيمة
أصول الصندوق  10مليون ريال  .و بافتراض عدم تحقيق الصندوق ألي مكاسب أو خسائر خالل العام .
اجمالي قيمة االصول بداية السنة
يخصم :
رسوم االشتراك
أتعاب ادارة الصندوق
أتعاب أمين الحفظ
أتعاب املحاسب القانوني
الرسوم الرقابية
مصاريف التعامل
اجمالي الرسوم واملصاريف نهاية السنة
صافي قيمة األصول نهاية السنة

الصندوق
ر.س10,000,000 .

حامل الوحدات
ر.س50,000 .

ر.س0 .
ر.س-250 .
ر.س-50,000 .
ر.س-10 .
ر.س-2,000 .
ر.س-125 .
ر.س-25,000 .
ر.س-38 .
ر.س-7,500 .
في حال وجودها
ر.س-84,500 .
ر.س9,915,500 .

ر.س-423 .
ر.س49,578 .

 -6التقويم والتسعير
أ) تقويم األصول التي يملكها الصندوق
-

األوراق املالية املدرجة أو املتداولة في السوق املالية :يتم تقويمها بسعر آخر صفقة تمت في ذلك السوق .وفي حال كانت تلك األوراق املالية
ً
معلقة ،فسيتم تقويمها وفقا آلخر سعر قبل التعليق ،إال إذا كان هناك دليل قاطع على أن قيمة هذه األوراق املالية قد انخفضت عن السعر
املعلق.

-

الودائع :تقيم بناء على القيمة االسمية باإلضافة الى الفوائد/األرباح املتراكمة.

-

السندات والصكوك غير املدرجة :تستخدم القيمة الدفترية باإلضافة الى الفوائد أو األرباح املتراكمة.
أي استثمار آخر :القيمة العادلة التي يحددها مدير الصندوق ً
بناء على الطرق والقواعد التي يوافق عليها أمين الحفظ وبعد التحقق منها من

-

قبل املحاسب القانوني للصندوق.
ب) عدد نقاط التقويم
صندوق املرابحة بالريال السعودي يتم تقويمه في كل يوم عمل.
ج) االجراءات التي ستتخذ في حالة الخطأ في التقويم أو التسعير
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في حال تقويم أصل من أصول الصندوق بشكل خاطئ أو حساب سعر الوحدة بشكل خاطئ ,فإن مدير الصندوق يوثق الخطأ بشكل مباشر
ً
ً
ويبلغ الهيئة فورا عن الخطأ في التقويم أو التسعير الذي يشكل ما نسبته  ٪0.5أو أكثر من سعر الوحدة ،ويتم اإلفصاح عن ذلك فورا في موقع
مدير الصندوق اإللكتروني واملوقع اإللكتروني للسوق وفي تقارير الصندوق .
سيقوم مدير الصندوق بتعويض جميع مالكي الوحدات املتضررين (بما في ذلك مالكي الوحدات السابقين) عن جميع أخطاء التقويم أوالتسعير دون تأخير.

د) تفاصيل طريقة احتساب سعر الوحدة
يتم احتساب صافي قيمة الوحدة بتقسيم صافي قيمة أصول الصندوق متضمنة كل الدخل بما في ذلك الدخل املستحق بعد حسم األتعاب اإلدارية
وأية مصروفات أخرى على إجمالي عدد الوحدات القائمة في وقت التقويم.
ه) مكان ووقت نشر سعر الوحدة
ً
أسعار صندوق املرابحة بالريال السعودي يتم نشرها يوميا على موقعي تداول وفالكم.

 -7التعامل
أ) تفاصيل الطرح األولي
تاريخ بدء قبول االشتراكات 2007/06/02م .وقد تم االنتهاء من فترة الطرح األولي
السعر األولي 1 :ريال سعودي
ب) التاريخ املحدد واملواعيد النهائية لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد
-

ً
آخر موعد إلستالم طلبات اإلشتراك واألسترداد :هو الساعه الثانية عشر ظهرا من كل يوم عمل.
يمكن االشتراك واإلسترداد في كل يوم عمل في موعد أقصاه نهاية يوم العمل الذي يسبق يوم التعامل مباشرة .في حالة استالم طلب
االشتراك أو إيداع مبلغ االشتراك بعد التاريخ املحدد تتم اجراءاته (ما لم يقرر مدير الصندوق غير ذلك)على أساس سعر التقويم في يوم
ً
التعامل التالي .وفي حالة عدم إستالم مبلغ اإلشتراك بنهاية يوم التعامل التالي يعد طلب اإلشتراك الغيا.

ج) إجراءات االشتراك واالسترداد
إجراءات االشتراك :
على املستثمرين الذين يرغبون في شراء وحدات في الصندوق أن يقوموا بذلك من خالل تعبئة نموذج طلب االشتراك وتوقيعه وتسليمه ألي من
فروع فالكم ،مع تسديد مبلغ االستثمار .أو تعبئة طلب االشتراك واملوافقة على شروط وأحكام الصندوق عن طريق نظام فالكم للخدمات
االلكترونية ،وايداع مبلغ االشتراك في الحساب املخصص لذلك.
في حالة الحواالت املصرفية فإن االستثمار في الصندوق سوف يتم تنفيذه فقط عند استالم إشعار بتصفية املقاصة أو الحوالة  ،وفي حالة الدفع
ً
للوحدات بعملة غير عملة الصندوق (الريال السعودي) فإن عملة الدفع يتم تحويلها إلى عملة الصندوق بواسطة مدير املحفظة وفقا ألسعار صرف
ً
العمالت السائدة في حينه ومن َّ
ثم فإن الشراء يكون نافذا بناء على السعر بعد التحويل.
إجراءات االسترداد :
يقوم حامل الوحدات بتعبئة نموذج طلب االسترداد وتوقيعه وتسليمه ملدير الصندوق من خالل مكاتبه في كل يوم عمل ،أو تعبئة طلب االسترداد
وتسليمه عن طريق نظام فالكم للخدمات االلكترونية ،تتم معالجة طلبات االسترداد في يوم التعامل التالي الستالم طلبات االسترداد ،ويجوز
ً
للمستثمرين استرداد كل وحدات املشاركة في الصندوق الخاصة بهم أو جزءا منها.
الحد األدنى لالشتراك واالسترداد:
 الحد األدنى للمشاركة في الصندوق هو ( 5,000خمسة آالف ريال سعودي)-

والحد األدنى لالشتراك اإلضافي واالسترداد هو ( 2,000الفا ريال سعودي)
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-

الحد األدنى للرصيد هو ( 2,000ألفا ريال سعودي)
ً
وملدير الصندوق الحق في تعديل الحدود الدنيا وفقا لتقديره القائم على مصلحة املستثمرين في الصندوق.

د) سجل مالكي الوحدات
ً
ً
يقوم مدير الصندوق باعداد سجل ملالكي الوحدات ويحفظه في اململكة العربية السعودية ،ويعد هذ السجل دليال قاطعا على ملكية الوحدات
املثبتة فيه .ويتيح مدير الصندوق ملخصا لسجل مالكي الوحدات إلى كل مالك للوحدات مجانا عند الطلب عن طريق مراسلة مدير الصندوق
مباشرة أو عند طريق أحد مكاتب مدير الصندوق.
ه) تم االحتفاظ بحصيلة االشتراكات التي تم استالمها خالل فترة الطرح األولي العام لوحدات الصندوق على شكل نقدي أو ما يعادله أو في استثمارات
منخفضة الخطورة مثل صفقات سوق النقد واملبرمة مع طرف خاضع لتنظيم مؤسسة النقد أو لهيئة رقابية مماثلة للمؤسسة خارج اململكة
ومتوافقة مع الشريعة اإلسالمية إلى حين انتهاء فترة الطرح األولي.
و)
ح)

ط)

ي)

الحد األدنى لطرح الصندوق ومدى تأثير عدم الوصول الى هذا الحد
الحد األدنى الالزم لبدء عمل الصندوق هو  50مليون ريال سعودي .وقد قام مدير الصندوق باستيفاء هذا املتطلب في فترة الطرح األولي للصندوق .
اإلجراءات التصحيحية الالزمة لضمان استيفاء متطلب  10ماليين ريال سعودي أو ما يعادلها كحد أدنى لصافي قيمة أصول الصندوق
يتبع مدير الصندوق األحكام الواردة في الئحة صناديق االستثمار والتعاميم الصادرة عن هيئة السوق املالية فيما يخص املتطلب الالزم لبدء عمل
الصندوق (حيثما ينطبق).
الحاالت التي يؤجل معها التعامل في الوحدات أو يعلق واإلجراءات املتبعة في تلك الحالة
ملدير الصندوق الحق في تأجيل أو تعليق التعامل في وحدات الصندوق في الحاالت التالية: -1إذا طلبت الهيئة ذلك.
 -2إذا رآي مدير الصندوق أن التعليق يحقق مصالح مالكي الوحدات.
ّ
 -3إذا علق التعامل في السوق الرئيسية التي يتم فيها التعامل في األوراق املالية أو األصول األخرى التي يملكها الصندوق العام  ,إما بشكل عام و
إما بالنسبة إلى أصول الصندوق التي يرى مدير الصندوق بشكل معقول أنها جوهرية لصافي قيمة أصول الصندوق العام.
اإلجراءات املتبعة في تلك الحاالت:في حالة تعليق تقويم الصندوق ،فإن طلبات االسترداد أو االشتراك التي يتم تقديمها في تاريخ التعليق أو بعده ،سوف يتم تنفيذها في تاريخ التعامل
التالي عندما يتم إنهاء تعليق التقويم .كما سيقوم مدير الصندوق فورا باشعار الهيئة ومالكي الوحدات بأي تعليق مع توضيح أسباب التعليق،
واشعارهم بالطريقة نفسها املستخدمة في االشعار عن التعليق فور انتهاء التعليق .واالفصاح عن ذلك في املوقع االلكتروني ملدير الصندوق و موقع
السوق.
اإلجراءات التي يجري بمقتاضاها اختيار طلبات االسترداد التي ستؤجل
فالكم ليست ملزمة بتنفيذ طلبات االسترداد ألكثر من  %10من صافي قيمة أصول الصندوق في أي يوم تعامل .في حالة أن تقويم الصندوق قد تم
تعليقه ،فإن طلب استرداد وحدات الصندوق الذي يتم تقديمه في تاريخ التعليق أو بعده يتم تنفيذه في تاريخ التعامل التالي عندما يتم إنهاء تعليق
التقويم .يتم اختيار طلبات االسترداد التي تؤجل بناء على األسبقية وحجم االسترداد حيث يقوم مدير الصندوق بتنفيذ طلبات االسترداد املستلمة
ً
أوال والتي تقل عن  10ماليين ريال سعودي وذلك في حدود  %10من صافي قيمة أصول الصندوق .أما طلبات االسترداد املتبقية فيتم تأجيلها الى يوم
التعامل التالي.

 -8خصائص الوحدات
يجوز ملدير الصندوق إصدار عدد غير محدود من وحدات صندوق فالكم للمرابحة بالريال السعودي وجميع الوحدات هي من نفس النوع وتمثل كل وحدة حصة
قياسية متساوية في اصول الصندوق مساوية لكل الوحدات األخرى وال تتمتع بحق التصويت.
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 -9املحاسبة وتقديم التقارير
أ) املعلومات ذات الصله بالتقارير املالية
ً
تقوم فالكم بإعداد التقارير املالية األولية كل نصف سنة خالل  35يوما من نهاية الفترة التي تم فحصها بواسطة املراجع الخارجي للصندوق و
تحتوي هذه التقارير على القوائم املالية األولية ومعلومات عن مدير الصندوق وأي معلومات أخرى بشأن أنشطة الصندوق خالل الفترة .وكذلك
ً
ً
تقرير سنوي مدقق يشمل البيانات املالية التي يتم إعدادها وفقا للقوانين املالية واألنظمة املطبقة في اململكة العربية السعودية خالل  70يوما بعد
ً
نهاية السنة املالية للصندوق متضمنا تفاصيل املركز املالي للصندوق وأدائه باالضافة إلى معلومات عن مدير الصندوق وأمين الحفظ كما في نهاية
السنة املالية.كما يتم تدقيق البيانات املالية السنوية واعتمادها بواسطة املراجع الخارجي للصندوق.
ب) أماكن ووسائل اتاحة التقارير املالية
يتم تسليم هذه التقارير عند الطلب من خالل مكاتب مدير الصندوق ،كما سوف يتم نشرها في املوقع االلكتروني ملدير الصندوق وموقع السوق
االلكتروني .أي معلومات مالية أخرى يتطلب نشرها بما في ذلك أسعار الوحدات أو اإلعالن عن أي تعليق لتقويم الوحدات سوف يتم نشرها في
املوقع االلكتروني ملدير الصندوق أو موقع السوق االلكتروني وتكون متاحة للمستثمرين من خالل مكاتب مدير الصندوق دون أي رسوم.
ً
أي إخطارات للمستثمرين يقوم مدير الصندوق بإرسالها للمستثمرين حسب عناوينهم املسجلة في سجل حاملي الوحدات .وعند الضرورة أو وفقا
ملقتضيات األنظمة سوف يتم نشرها في الصحف اليومية.
ج) تكون نهاية السنة املالية األولى للصندوق في 2007/12/31م كما يقر مدير الصندوق بتوفر القوائم املالية للسنة املالية االولى للصندوق وكل سنة
ميالدية بعد ذلك.
ً
د) يتم تقديم القوائم املالية السنوية املراجعة للصندوق مجانا عند الطلب.

 -10مجلس إدارة الصندوق
أ) أعضاء مجلس إدارة الصندوق
ويتكون مجلس إدارة الصندوق كما يلي:
 )1األستاذ  /معاذ بن قاسم الخصاونة (رئيس مجلس إدارة الصندوق)
 )2األستاذ /سليمان أحمد أبو تايه (عضو مستقل)
 )3األستاذ /صالح بن ناصر العمير (عضو مستقل)
ب) مؤهالت أعضاء مجلس إدارة الصندوق
 )1األستاذ  /معاذ بن قاسم الخصاونة (رئيس مجلس إدارة الصندوق):
األستاذ /معاذ الخصاونة هو املدير العام لشركة فالكم للخدمات املالية .لديه خبرة أكثر من عشر سنوات في مجال االستشارات املالية واإلستثمار عمل
ً
خاللها في عدد من القطاعات من أبرزها :البنوك والصناعة والعقار والصحة إضافة إلى قطاع التجزئة .قبل أن تولى مهام املدير العام عمل كرئيس
مجموعة االستثمار املصرفي بشركة فالكم للخدمات املالية ،كما عمل كمستشار لإلدارة العليا وألعضاء مجلس اإلدارة في العديد من الشركات في اململكة
العربية السعودية .انضم األستاذ /معاذ لفريق العمل في شركة فالكم سنة  2008بعد أن كان يعمل كمستشار لدى ديلويت كندا ،حيث أتيحت له
فرصة التعامل مع عدد من الشركات القيادية من خالل تقديم الخدمات االستشارية في إدارة املخاطر وحوكمة الشركات وخدمات االستشارات املالية.
كما أنه حاصل على درجة البكالوريوس في كل من العلوم املالية واملصرفية وكذلك في نظم املعلومات من جامعة سانت ماري بكندا ،باإلضافة إلى
درجة املاجيستير في إدارة األعمال من جامعة دلهاوس ي بكندا.
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 )2األستاذ /سليمان أحمد أبو تايه (عضو مستقل):
األستاذ سليمان أبو تايه حاصل على بكالوريوس في املحاسبة من الجامعة االردنية في عام  ،1998وحاصل على شهادة  CPAاألمريكية في عام .2004
ً
لديه خبره أكثر من  15عاما في مجال املحاسبة واملراجعة .يعمل مدير املالية والخزينة لدى املؤسسة االسالمية لتأمين االستثمارات وائتمان الصادرات،
و عضو مجموعة البنك االسالمي للتنمية منذ  ،2012مستشار لدى الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ملشروع التحول الى معايير املحاسبة الدولية
 IFRSمنذ  2012كما عمل كمدير للمجموعة املالية لشركة فالكم للخدمات املالية للفترة  ،2012 – 2006وعضو لجنة مراجعة لدى شركة فيبكو للفترة
.2015 – 2012
 )3األستاذ /صالح بن ناصر العمير (عضو مستقل):
األستاذ صالح العمير حاصل على شهادة املاجستير في ادارة التغيير من جامعة سوانزي بريطانيا عام 2010م باالضافة إلى شهادة البكالوريوس في
إدارة األعمال من جامعة جنوب فلوريدا الواليات املتحدة عام 1981م .كما أن لديه شهادة الزمالة األمريكية بالتأمين الطبي ( )HIAمن االتحاد
األمريكي للتأمين الصحي باالضافة إلى شهادة التخصص في الرعاية الصحية املدارة ( )MHPمن االتحاد األمريكي للتأمين الصحي و شهادة في التأمين
العام من املعهد امللكي البريطاني للتأمين ،لندن .يمتلك األستاذ /صالح خبرات واسعة تزيد عن  38عاما ،كما أنه حاليا عضو مجلس إدارة شركة
النايفات للتمويل.
ج) أدوار ومسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق
تشمل مسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق ،على سبيل املثال ال الحصر ،اآلتي :
 .1املوافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق طرفا فيها.
 .2اعتماد سياسة مكتوبة فيما يتعلق بحقوق التصويت املتعلقة بأصول الصندوق.
ً
ً
 .3اإلشراف  ،ومتى كان ذلك مناسبا ،املصادقة على أي تضارب مصالح يفصح عنه مدير الصندوق وفقا لالئحة صناديق االستثمار.
ً
 .4االجتماع مرتين سنويا على األقل مع مسؤول املطابقة وااللتزام (لجنة املطابقة وااللتزام) لدى مدير الصندوق ومسؤول التبليغ عن غسل األموال
وتمويل اإلرهاب لديه ،للتأكد من التزام مدير الصندوق بجميع اللوائح واألنظمة املتبعة.
ّ
املصفي في حالة تعيينه.
 .5إقرار أي توصية يرفعها
 .6التأكد من إكتمال وإلتزام شروط وأحكام الصندوق ومذكرة املعلومات وأي مستند آخر بالئحة صناديق االستثمار.
ً
 .7التأكد من قيام مدير الصندوق بمسئولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا لشروط وأحكام الصندوق ،وأحكام الئحة صناديق االستثمار.
 .8العمل بأمانة وملصلحة صندوق االستثمار ومالكي الوحدات فيه.
 .9تدوين محاضر االجتماعات التي تبين جميع وقائع االجتماعات والقرارات التي اتخذها املجلس
د) تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق
وبحد أقص ى  5,000ريال سعودي في الشهر في حالة إنعقاد أكثر من اجتماع واحد
مكافأة املديرين املستقلين هي  3,000ريال سعودي عن كل اجتماع
ٍ
في الشهر.
ه) تضارب املصالح
يتعين على أي عضو االفصاح ملجلس إدارة الصندوق عن وجود أي تعارض مصالح في حال التصويت على أي قرار يتخذه مجلس إدارة الصندوق قد
يكون لعضو مجلس االدارة مصلحة خاصة مباشرة أو غير مباشرة فيه.
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و) جميع مجالس إدارة الصناديق التي يشارك فيها عضو مجلس الصندوق ذي العالقة
يشغل أعضاء مجلس إدارة الصندوق نفس املناصب في مجالس إدارات الصناديق العامة التالية:
 صندوق فالكم لألسهم السعودية.-

صندوق فالكم للطروحات األولية.
صندوق فالكم املتداول لألسهم السعودية.

 صندوق فالكم املتداول لقطاع البتروكيماويات.يشغل أعضاء مجلس إدارة الصندوق نفس املناصب في مجالس إدارات الصناديق الخاصة التالية:
 صندوق فالكم للتمويل باملرابحة. -صندوق فالكم عرعر هيلز.

 -11لجنة الرقابة الشرعية
أ) أعضاء لجنة الرقابة الشرعية ومؤهالتهم
املستشار الشرعي للصندوق هم أعضاء الهيئة الشرعية لشركة فالكم للخدمات املالية والتي تتكون من السادة العلماء:
 معالي الشيخ/عبد هللا بن سليمان املنيع:
وقاض
الشيخ /عبدهللا املنيع هو عضو هيئة كبار العلماء باململكة العربية السعودية منذ إنشائها ،ومستشار بالديوان امللكي ،وعضو مجلس الشورى
ٍ
سابق بمحكمة التمييز بمكة املكرمة .الشيخ املنيع هو نائب رئيس املجلس الشرعي لهيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ،ورئيس
وعضو عدة لجان شرعية في البنوك السعودية والخليجية ،له العديد من املؤلفات في الصيرفة اإلسالمية.
 الدكتور/محمد بن علي القري:
الدكتور محمد القري حاصـ ــل على درجتي املاجسـ ــتير والدكتوراة في االقتصـ ــاد من جامعة كاليفورنيا .وهو أسـ ــتاذ االقتصـ ــاد اإلسـ ــالمي في جامعة امللك
عبدالعزيز بجدة ،وخبير مجمع الفقه التابع لرابطة العالم اإلس ــالمي .الدكتور القري عض ــو في العديد من الهيئات الش ــرعية للمص ــرفيات اإلس ــالمية في
كثير من البنوك حول العالم.


الشيخ /عبدالرحمن بن عبدالعزيز النفيسة:

ماجسـ ــتير اقتصـ ــاد إسـ ــالمي ،خبرة أكثر من عشـ ــر سـ ــنوات في مجال الرقابة الشـ ــرعية ،واملعامالت املالية اإلسـ ــالمية ،محاضـ ــر متعاون في جامعة اإلمام
محمد بن سعود اإلسالمية ،عضو في عدد من الهيئات الشرعية باململكة العربية السعودية ،شارك في تحكيم بحوث لكرس ي سابك لدراسات األسواق
املالية ومجلة االقتصاد اإلسالمي بجامعة امللك عبدالعزيز بجدة .له مشاركات وبحوث ومنها :كتاب الصناديق االستثمارية (الضوابط الشرعية واألحكام
النظامية).
ب) أدوار ومسؤوليات لجنة الرقابة الشرعية
 .1دراسة ومراجعة أهداف وسياسات الصندوق االستثمارية ووثائق الصندوق للتأكد من مطابقتها للمعايير الشرعية.
 .2تقديم املشورة ملدير الصندوق بخصوص املواضيع التي تتعلق باملطابقة الشرعية في حال طلبها من قبل مدير الصندوق.
 .3إعطاء املش ــورة في تحديد املعايير الش ــرعية الالزمة النتقاء األوراق املالية والش ــركات أو أي اس ــتثمارات أخرى في الس ــوق األولي أو الس ــوق الثانوي
التي من املتوقع أن يستثمر فيها الصندوق.
 .4املراقبة الدورية ملدى مطابقة استثمارات الصندوق مع املعايير الشرعية.
 .5إبداء الرأي الشرعي حول مدى مطابقة أعمال الصندوق مع املعايير الشرعية لتضمينها مع التقرير املراجع السنوي للصندوق.
يلتزم مدير الصندوق باملعايير والتوصيات التي تصدر من لجنة الرقابة الشرعية ويضمن مراعاة تطبيقها في كافة استثمارات الصندوق في جميع األوقات.
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ج) مكافآت أعضاء لجنة الرقابة الشرعية
مكافآت أعضاء لجنة الرقابة الشرعية يتحملها مدير الصندوق عن الصندوق.
د) املعايير املطبقة لتحديد شرعية األصول املعدة لالستثمار واملراجعة الدورية لتلك األصول واإلجراءات املتبعة في حال عدم التوافق مع املعايير
الشرعية
فيما يلي الضوابط الشرعية املعتمدة من الهيئة الشرعية لفالكم النتقاء أسهم الشركات:
 أغراض الشركة:
ال يجوز التعامل في أسهم الشركات الضالعة في واحد أو أكثر من األنشطة التالية :
 -التعامل بسعر الفائدة أو األدوات املالية غير الشرعية بما في ذلك أنشطة املصارف التقليدية املحرمة .

ً
 إنتاج وتوزيع وتسويق السلع املحرمة كالدخان وما في حكمه والخمور واملخدرات والخنازير ولحومها واللحوم غير املذكاة شرعا وصناعةالقمار واملنتجعات والفنادق واملطاعم ذات النشاط املحرم.
 -إنتاج ونشر الوسائل واملطبوعات التي تدعو لإلباحية.

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


التعامل في عقود املستقبليات للعمالت.
األوراق املالية املصدرة من شركات تكون مصادر دخلها ذات عالقة بالقطاعات التالية :
 البنوك التقليدية وشركات التأمين أو األنشطة ذات العالقة بأسعار الفائدة . إنتاج وتوزيع منتجات الكحول . إنتاج وتوزيع األسلحة . -املقامرة.

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

.

 الفنادق واملنتجعات التي تقدم خدمات غير شرعية. -إنتاج وتوزيع الخمور واملخدرات وأمثال ذلك.

تقوم اللجنة باملراجعة الدورية وفي حال عدم توافق أحد أصـ ــول الصـ ــندوق مع املعايير الشـ ــرعية  ,فإن مدير الصـ ــندوق سـ ــيقوم بتسـ ــييل هذا األصـ ــل مع
مراعاة عدم اإلضرار بمالكي الوحدات جراء تسييل األصل.

 -12مدير الصندوق
أ) مدير الصندوق
شركة فالكم للخدمات املالية
ب) رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق املالية
الشركة مرخصة من قبل هيئة السوق املالية بموجب ترخيص رقم  06020-37للقيام بخدمات التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية ،و
إدارة الصناديق االستثمارية واملحافظ الخاصة ،والترتيب ،وتقديم املشورة والحفظ في األوراق املالية.
ج) العنوان املسجل وعنوان العمل ملدير الصندوق
شركة فالكم للخدمات املالية
طريق العليا العام
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ص .ب 884 .الرياض 11421
هاتف 8004298888
فاكس + 966 )11( 4617268
د) تاريخ الترخيص الصادر عن هيئة السوق املالية
تاريخ الترخيص 1427/04/29هـ املوافق 2006/05/27م
ه) رأس املال املدفوع ملدير الصندوق
 250,000,000ريال سعودي
و) ملخص املعلومات املالية ملدير الصندوق

ز) أعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق
 بدر بن فهد العذل (رئيس مجلس اإلدارة)يعد األستاذ /بدر العذل من كبار رجال األعمال ولديه خبرة  10سنوات في االستثمارات البنكية .حاصل على البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة بورتالند
بوالية أوريغان في تخصص اإلدارة العامة عام (2007م) .كما أن األستاذ /بدر العذل ،إضافة إلى منصبه الحالي كنائب أول للرئيس ونائب املدير التنفيذي
بمجموعة شركات فال العربية القابضة املحدودة يتقلد بعض املناصب في شركات املجموعة كما يلي:


مدير عام شركة األنظمة املتطورة املحدودة.



مدير عام شركة نوفوفالت العربية السعودية املحدودة.

 مدير فرع شركة فال السعودية املحدودة.
كما يشغل عضوية مجلس إدارة في العديد من الشركات كما هو ُموضح أدناه:
 -نائب أول للرئيس ونائب الرئيس التنفيذي  -مجموعة شركات فال العربية القابضة املحدودة.
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 -عضو مجلس إدارة بشركة فالكم للخدمات املالية – اململكة العربية السعودية.

 عضو مجلس إدارة بشركة األمثل للتمليك والتأجير التمويلي – اململكة العربية السعودية. عضو مجلس إدارة بشركة ديتكون السعودية املحدودة – اململكة العربية السعودية. -عضو مجلس إدارة شركة البالد كتاليست.

 عضو مجلس إدارة بالشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية) – اململكة العربية السعودية. -عضو مجلس إدارة بشركة امليم املتحدة املحدودة – اململكة العربية السعودية.

 -عضو مجلس إدارة بشركة البالد لألنابيب الخرسانية املحدودة – اململكة العربية السعودية.

 عضو مجلس إدارة بالشركة السعودية الخليجية الهيدروليكية املحدودة – اململكة العربية السعودية. -عضو مجلس إدارة بشركة الكادر العربي لتطوير التعليم – عمان – األردن.

 عضو مجلس إدارة بشركة املركز العربي للقلب والجراحة الخاصة (املركز العربي الطبي) – عمان – األردن. عضو مجلس إدارة بشركة التصنيع وخدمات الطاقة – اململكة العربية السعودية. -عضو مجلس إدارة بشركة املخازن والخدمات املساندة – اململكة العربية السعودية.

 عبداملحسن بن عبدالرحمن السويلم (نائب رئيس مجلس اإلدارة)ً
يتمتع األستاذ /عبداملحسن السويلم ،بخبرة تزيد عن عشرين عاما في القطاع املالي واملصرفي ،ومستشار مالي واداري مرخص من قبل وزارة التجارة حاصل على
البكالوريوس في العلوم اإلدارية من جامعة امللك سعود عام 1992م كما أن األستاذ /عبداملحسن السويلم ،يشغل اآلن منصب الرئيس التنفيذي والعضو
املنتدب لشركة النايفات للتمويل ،وهو عضو في العديد من مجالس ادارات الشركات كما هو موضح أدناه:
 شركة فالكم القابضة شركة النايفات للتمويل شركة املخازن والخدمات املساندةGulf Integrated Industries Co. -

 عبداملحسن بن محمد الصالح (عضو مجلس اإلدارة)ً
يتمتع األستاذ /عبداملحسن الصالح ،بخبرة أربعة وأربعون عاما في األعمال الحرة واالستثمار واالستشارات واإلدارة وذلك من خالل عمله لدى بنك سامبا وسيتي
بنك .حصل على بكالوريوس اآلداب في إدارة األعمال واالقتصاد من جامعة ويتير بوالية كالفورنيا عام 1967م .كما أن األستاذ /عبداملحسن الصالح ،يشغل
عدة مناصب في العديد من الشركات كما هو ُموضح أدناه:
 عضو مجلس اإلدارة  -شركة مالذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني. -عضو مجلس اإلدارة  -شركة فالكم للخدمات املالية.

 رئيس مجلس اإلدارة واملالك لشركة مصادر القابضة. األستاذ  /معاذ بن قاسم الخصاونة (العضو املنتدب والرئيس التنفيذي):األســتاذ /معاذ الخصــاونة هو املدير العام لشــركة فالكم للخدمات املالية .لديه خبرة أكثر من عشــر ســنوات في مجال االســتشــارات املالية واإلســتثمار عمل خاللها
ً
في عدد من القطاعات من أبرزها :البنوك والصناعة والعقار والصحة إضافة إلى قطاع التجزئة .قبل أن تولى مهام املدير العام عمل كرئيس مجموعة االستثمار
املصرفي بشركة فالكم للخدمات املالية ،كما عمل كمستشار لإلدارة العليا وألعضاء مجلس اإلدارة في العديد من الشركات في اململكة العربية السعودية .انضم
األستاذ /معاذ لفريق العمل في شركة فالكم سنة  2008بعد أن كان يعمل كمستشار لدى ديلويت كندا ،حيث أتيحت له فرصة التعامل مع عدد من الشركات
القيادية من خالل تقديم الخدمات االس ــتش ــارية في إدارة املخاطر وحوكمة الش ــركات وخدمات االس ــتش ــارات املالية .كما أنه حاص ــل على درجة البكالوريوس في
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كل من العلوم املالية واملصــرفية وكذلك في نظم املعلومات من جامعة ســانت ماري بكندا ،باإلضــافة إلى درجة املاجيســتير في إدارة األعمال من جامعة دلهاوس ـ ي
بكندا.
 فهد إبراهيم املفرج (عضو مجلس اإلدارة)يتمتع األستاذ /فهد املفرج ،بخبرة طويلة في مجال الرقابة النقدية .حاصل على البكالوريوس في العلوم اإلدارية من جامعة امللك عبدالعزيز عام 1986م .باإلضافة
إلى العديد من الدورات في مجال إدارة البنوك والرقابة املصرفية والتحليل املالي و التدريب لدى العديد من الجهات الدولية مثل صندوق النقد الدولي وغيرها
كما أن األستاذ /فهد املفرج  ،يشغل عدة مناصب في العديد من الشركات كما هو ُموضح أدناه:
 -عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة املراجعة – مجموعة سامبا املالية

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

 محمد ابراهيم أبو جبل (عضو مجلس اإلدارة)ً
خبرة تزيد عن خمسة عشر عاما في املجال املالي والرقابة واالستشارات املالية حيث بدأ مسيرته املهنية من خالل عمله كمدقق خارجي مع إرنست ويونغ عمان-
األردن ،ثم كمسـ ــتشـ ــار ومدقق خارجي لدى برايس ووتر هاوس كوبرز في قطر و اململكة العربية السـ ــعودية ,وبذلك يكون األسـ ــتاذ محمد أبو جبل قد حصـ ــل على
خبرة قيمة في مراجعة الحسابات للعمليات التجارية واملالية في األسواق الخليجية واألردنية.
ثم بدأ العمل كمدير إدارة املحاس ـ ــبة املالية لدى فالكم للخدمات املالية  ،وتقلد منص ـ ــب رئيس الدائرة املالية لش ـ ــركة فالكم للخدمات املالية و من ثم ش ـ ــركة
فالكم القابضة كما أنه عضو مجلس إدارة وعضو لجنة تدقيق في عدد من الشركات.
ً
ً
ً
ويعداألستاذ محمد أبو جبل خبيرا في الدوائر املالية ،ومستشارا للعديد من وحدات األعمال ،ومسؤوال عن مراجعة نتائج األداء و اإلنتاج ملختلف التقارير املالية
واإلدارية.
حاص ــل على درجة البكالوريوس في املحاس ــبة من جامعة عمان األهلية باإلض ــافة إلى العديد من الدورات والبرامج التدريبية التي حص ــل عليها في مجال التحليل
املالي و الرقابة املالية و الحوكمة.
ح) املسؤوليات والواجبات الرئيسية ملدير الصندوق فيما يتعلق بصندوق االستثمار
-

يتولى مدير الصندوق إدارة الصندوق بحكمة وبعدل بهدف تحقيق األهداف االستثمارية للصندوق املضمنة في هذه املذكرة كما يراعي في كل األحوال
مصالح حاملي الوحدات في إطار شروط وأحكام الصندوق.

-

يلتزم مدير الصندوق بالضوابط الواردة في الفقرة ("( )2سياسات االستثمار وممارساته") من هذه املذكرة وكذلك بالضوابط ذات العالقة الواردة
ضمن املادة ("( )41قيود االستثمار") الواردة في الئحة صناديق االستثمار.
يلتزم مدير الصندوق كذلك باملعايير الشرعية لالستثمار ،ويقوم وبشكل دوري بالتأكد من توافق جميع استثمارات الصندوق مع املعايير والضوابط

-

الشرعية املعتمدة من لجنة الرقابة الشرعية للصندوق ،وتبليغ مجلس إدارة الصندوق في حينه بأي مخالفات جوهرية.
يقوم مدير الصندوق في إطار مهامه بالتأكد من توفر السيولة الكافية للوفاء بأي طلبات استرداد محتملة.

-

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

ط) املهام التي كلف بها طرف ثالث من جانب مدير الصندوق
ال يوجد
ي) أي أنشطة عمل أو مصالح أخرى ملدير الصندوق تمثل أهمية جوهرية أو من املمكن أن تتعارض مع أنشطة صندوق االستثمار
ال يوجد.
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ك) األحكام املنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبداله
ً
ً
للهيئة عزل مدير الصندوق واتخاذ أي إجراء تراه مناسبا لتعيين مدير صندوق بديل للصندوق أو اتخاذ أي تدبير آخر تراه مناسبا ،وذلك في حال وقوع
أي من الحاالت اآلتية:
 -1توقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط اإلدارة دون إشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة األشخاص املرخص لهم.
 -2إلغاء ترخيص مدير الصندوق في ممارسة نشاط اإلدارة أو سحبه أو تعليقه من قبل الهيئة.
 -3تقديم طلب إلى الهيئة من مدير الصندوق إللغاء ترخيصه في ممارسة نشاط اإلدارة.
 -4إذا رأت الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل  -بشكل تراه الهيئة جوهريا -بالتزام النظام أو لوائحه التنفيذية.
 -5وفاة مدير املحفظة االستثمارية الذي يدير أصول صندوق االستثمار أو عجزه أواستقالته مع عدم وجود شخص آخر مسجل لدى مدير الصندوق
قادر على إدارة أصول صندوق االستثمار أو أصول الصناديق التي يديرها مدير املحفظة.
 -6أي حالة أخرى ترى الهيئة – بناء على أسس معقولة – أنها ذات أهمية جوهرية.

 -13أمين الحفظ
أ) أمين الحفظ
شركة البالد املالية
ب) رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق املالية
شركة البالد املالية شركة سعودية ذات شخص واحد مساهمة مقفلة مرخصة من قبل هيئة السوق املالية بموجب ترخيص رقم08100-37
وتاريخ 1428/08/01هـ املوافق2007/08/14م للقيام بخدمات التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية ،و إدارة الصناديق االستثمارية
واملحافظ الخاصة ،والترتيب ،وتقديم املشورة والحفظ في األوراق املالية.
ج) العنوان املسجل وعنوان العمل ألمين الحفظ
شركة البالد املالية
طريق امللك فهد ,العليا
ص .ب 140 .الرياض 11411
هاتف 920003636
فاكس + 966 )11( 2906299
د) تاريخ الترخيص الصادر عن هيئة السوق املالية
تاريخ الترخيص 1428/08/01هـ املوافق 2007/08/14م
ه) أدوار ومسؤوليات أمين الحفظ
وظائف أمين الحفظ:
) (1الحفظ املادي ألصول الصندوق من األموال واملستندات واالتفاقيات ذات العالقة.
) (2فتح حسابات الصندوق لدى البنوك املحلية.
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) (3فتح سجالت حسابات الصندوق واملشاركين.
) (4حساب املراكز املالية والتأكد من فحصها ومراجعتها.
) (5تقويم صافي قيمة أصول الصندوق.
( )6إصدار التقارير املالية.
و) املهام التي كلف بها أمين الحفظ طرف ثالث فيما يتعلق بصندوق االستثمار
ال ينطبق
ز) األحكام املنظمة لعزل أمين الحفظ أو استبداله
للهيئة عزل أمين الحفظ املعين من قبل مدير الصندوق أو إتخاذ أي تدبير تراه مناسب في حال وقوع أي من الحاالت اآلتية :
 .1توقف أمين الحفظ عن ممارسة نشاط الحفظ دون اشعار الهيئة بذلك بموجب الئحة األشخاص املرخص لهم .
 .2إلغاء ترخيص أمين الحفظ في ممارسة نشاط الحفظ أو سحبه أو تعليقه من قبل الهيئة .
 .3تقديم طلب إلى هيئة من أمين الحفظ إللغاء ترخيصه في ممارسة نشاط الحفظ.
 .4إذا رأت الهيئة أن امين الحفظ قد أخل – بشكل تراه الهيئة جوهريا – بالتزام النظام أو لوائحه التنفيذية .
ً
في هذه الحالة سيقوم مدير الصندوق بتعين أمين حفظ بديل ونقل مسؤوليات الحفظ إلى أمين الحفظ البديل خالل  60يوما من تعيينه .
كما يجوز ملدير الصندوق عزل أمين الحفظ بموجب إشعار كتابي إذا رأى بشكل معقول أن عزل أمين الحفظ في مصلحة مالكي الوحدات .في هذه
ً
ً
الحالة سيقوم مدير الصندوق بتعيين أمين حفظ بديل له خالل ( )30يوما من تسلم أمين الحفظ اإلشعار الكتابي .و سيتم اإلفصاح فورا في موقع مدير
الصندوق اإللكتروني وموقع السوق اإللكتروني عن تعيين أمين حفظ بديل.

 -14مستشار االستثمار
ال ينطبق

 -15املوزع
ال ينطبق

 -16املحاسب القانوني
أ) املحاسب القانوني
برايس وتر هاوس كوبر PWC
ب) العنوان املسجل وعنوان العمل للمحاسب القانوني
برج اململكة الدور 21
ص.ب 8282 .الرياض 11482
هاتف+966 )11( 465-4240 :
فاكس+966 )11( 465-1663 :
www.pwc.com/me
ج) أدوار ومسؤوليات املحاسب القانوني فيما يتعلق بصندوق االستثمار
يقوم املحاسب القانوني بمراجعة القوائم املالية األولية والسنوية للصندوق.
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 -17معلومات أخرى
أ) يمنح مدير الصندوق حاملي الوحدات الحق في االطالع على السياسات واالجراءات املتبعة ملعالجة تعارض املصالح وأي تعارض مصالح محتمل أو
فعلي عند الطلب وبدون مقابل.
ب) التخفيضات والعموالت الخاصة
ال ينطبق
ج) الزكاة والضريبة
 ال يقوم مدير الصندوق بدفع مبلغ زكاة للصندوق.-

ضريبة القيمة املضافة  :سيتم تطبيق ضريبة القيمة املضافة حسب تعليمات الالئحة التنفيذية الصادرة من الهيئة العامة للزكاة والدخل على
جميع الرسوم واملصاريف واالتعاب والتكاليف .جميع الرسوم واملصاريف املذكورة في مستندات الصندوق ال تشمل ضريبة القيمة املضافة مالم
يتم النص على خالف ذلك.

د) معلومات وتفاصيل اجتماع مالكي الوحدات
 .1يقوم مدير الصندوق بالدعوة الجتماع مالكي الوحدات خالل ( )10أيام من استالم طلب كتابي من أمين الحفظ.
 .2يقوم مدير الصندوق بالدعوة الجتماع مالكي الوحدات خالل ( )10أيام من استالم طلب كتابي من مالك أو اكثر من مالكي الوحدات الذين
يملكون مجتمعين أو منفردين  %25على األقل من قيمة وحدات الصندوق.
 .3تكون الدعوة الجتماع مالكي الوحدات باإلعالن عن ذلك في موقع مدير الصندوق اإللكتروني واملوقع اإللكتروني للسوق ،وبإرسال إشعار
ً
كتابي إلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ (إن وجد)  )1قبل عشرة أيام على األقل من االجتماع )2 ،وبمدة ال تزيد عن ( )21يوما قبل
االجتماع .وسيتضمن اإلشعار تاريخ االجتماع ومكانه ووقته والقرارات املقترحة.
ً
 .4اليكون إجتماع مالكي الوحدات صحيحا إال إذا حضره عدد من مالكي الوحدات يملكون مجتمعين  %25على األقل من قيمة وحدات
الصندوق العام.
يستوف النصاب املذكور في الفقرة  ،4فسيقوم مدير الصندوق بالدعوة الجتماع ثاني باإلعالن عن ذلك في موقع مدير الصندوق
 .5إذا لم
ِ
اإللكتروني واملوقع اإللكتروني للسوق وبإرسال إشعار كتابي إلى جميع مالكي الوحدات وأمين الحفظ قبل موعد اإلجتماع الثاني بمدة التقل
ً
عن ( )5أيام .ويعد اإلجتماع الثاني صحيحا أيا كانت نسبة الوحدات املمثلة في اإلجتماع.
 .6يجوز لكل مالك وحدات تعيين وكيل له لتمثيله في اجتماع مالكي الوحدات.
 .7يجوز لكل مالك وحدات اإلدالء بصوت واحد في اجتماع مالكي الوحدات عن كل وحدة يمتلكها وقت االجتماع.
ه) إنهاء الصندوق
-

يجوز ملدير الصندوق إنهاء الصندوق إذا َّ
تبين له أن قيمة أصول الصندوق تحت اإلدارة غير كافية لتبرير التشغيل االقتصادي للصندوق ،أو في
حالة حدوث أي تغيير في األنظمة أو أي ظروف أخرى يرى مدير الصندوق أنها سبب كاف إلنهاء الصندوق .في هذه الحالة ،يقوم مدير الصندوق
ً
ً
بإخطار هيئة السوق املالية وإشعار مالكي الوحدات كتابيا برغبته في إنهاء الصندوق وذلك بمدة ال تقل عن  21يوما من التاريخ املزمع إنهاء
الصندوق فيه.

-

في حالة إنهاء الصندوق ،فإن أصول الصندوق تتم تصفيتها ويتم تسديد الديون وااللتزامات املتعلقة بالخصوم وأما األصول املتبقية من
التصفية فيتم توزيعها على املشاركين بالنسبة التي تمثلها وحداتهم منسوبة إلى إجمالي الوحدات ويتم إصدار تأكيد من مدير الصندوق بذلك.
في حالة بدء تصفية الصندوق ،فإنه لن يتم عمل أي توزيعات للمستثمرين ما لم يتم تصفية كافة أصول الصندوق واستالم حصيلة التصفية
بواسطة مدير الصندوق.
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و) سيقوم مدير الصندوق بتقديم اإلجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوى عند الطلب وبدون مقابل ،كما يمكن ملالك الوحدات في حالة وجود أي شكوى
أو مالحظة حول الصندوق ،إرسالها إلى العنوان التالي:
شركة فالكم للخدمات املالية
مجموعة املطابقة واإللتزام وإدارة املخاطر
طريق العليا العام
ص .ب 884 .الرياض 11421
هاتف - +966 )11( 2114722 :فاكس+966 )11( 2032546
كما يمكن إرسال املالحظات إلى البريد األكتروني التالي:
Addingvalue@falcom.com.sa
ز) الجهة القضائية املختصة بالنظر في أي نزاع ناش ئ من أو عن االستثمار
لجنة الفصل في منازعات األوراق املالية هي الجهة القضائية املختصة بالنظر في أي نزاع ناش ئ من أو عن االستثمار في صناديق االسثمار.
ح) يمنح مدير الصندوق حاملي الوحدات الحق في االطالع على شروط وأحكام الصندوق ،وملخص املعلومات الرئيسية ،وكل عقد مذكور في مذكرة
املعلومات ،والقوائم املالية ملدير الصندوق.
ط) جميع أصول الصندوق مملوكة بشكل جماعي ملالكي الوحدات ملكية مشاعة .واليجوز أن يكون ملدير الصندوق ومدير الصندوق من الباطن أو أمين
الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم املشورة أو املوزع أي مصلحة في أصول الصندوق أو مطالبة فيما يتعلق بتلك األصول ،إال إذا كان مدير
ً
الصندوق ومدير الصندوق من الباطن أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم املشورة أو املوزع مالكا لوحدات الصندوق ،وذلك في
ُ
ً
حدود ملكيته ،أو كان مسموحا بهذه املطالبات بموجب أحكام هذه الالئحة ،وأفصح عنها في شروط وأحكام الصندوق أو مذكرة املعلومات.
ي) ال يوجد أي معلومات أخرى معروفة قد تمكن مالكي الوحدات الحاليين أو املحتملين أو مستشاروهم املهنيون من إتخاذ قرار االستثمار في الصندوق
خالفا على ما تم ذكره في الشروط واألحكام و مذكرةاملعلومات
ك) أي إعفاءات من قيود الئحة صناديق االستثمار توافق عليها هيئة السوق املالية ما عدا التي ذكرت في سياسات االستثمار وممارساته
ال يوجد
ل) سياسات ممارسة حقوق التصويت
بناء على النظام الداخلي املتبع لدى فالكم لحقوق التصويت فانه بالتعاون بين مجلس إدارة الصندوق و مجموعة املطابقة واإللتزام و إدارة املخاطر
سوف يتم اتباع هذا النظام في حالة التصويت كما ان مدير الصندوق سوف يتخذ قرارات التصويت ضمن إطار هذا النظام بإستشارة مجموعة
املطابقة واإللتزام وإدارة املخاطر

 -18.معلومات إضافية ألنواع معينة من الصناديق
أ) في حالة صندوق أسواق النقد:
ً
 .1االستثمار في الصندوق اليعد إيداعا لدى أي بنك محلي.
 .2إن مدير الصندوق غير ملزم بقبول طلبات استرداد الوحدات بسعر االشتراك وأن قيمة الوحدات وايراداتها عرضة للصعود والهبوط.
 .3املنهجية التي يتبعها مدير الصندوق في تصنيف استثمارات الصندوق.
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يعتمد مدير الصندوق على التصنيف الداخلي وذلك باالستثمار مع مؤسسات تتمتع بسمعة جيدة وذات مركز مالي سليم و خطوره منخفضه في
اململكة العربية السعودية مرخصة من هيئة سوق املال و/أو مؤسسة النقد العربي السعودي
 .4في حالة التعامل مع أي مصدر لصفقات سوق النقد خارج اململكة فإن مدير الصندوق يقر بأن هذا املصدر خاضع لهيئة رقابية مماثلة
ملؤسسة النقد العربي السعودي.
 .5لن يتم االستثمار بمشتقات األوراق املالية.
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املعلومات الرئيسية
اسم الصندوق
صندوق فالكم للمرابحة بالريال السعودي
(صندوق استثماري عام مفتوح)

مدير الصندوق
شركة فالكم للخدمات املالية

آخر تحديث تم بتاريخ:
2020/1/15م

تم إعداد ملخص املعلومات هذا بصورة أساسية للمستثمرين وذلك لتمكينهم من دراسة الفرصة املتاحة لهم لشراء وحدات في صندوق فالكم للمرابحة بالريال
السعودي وعلى املستثمرين املحتملين قراءة الشروط واألحكام واملستندات األخرى بتمعن قبل اتخاذ أي قرار بشأن االستثمار في هذا الصندوق.
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أ) املعلومات الرئيسية
 .1اسم الصندوق ونوعه
صندوق فالكم للمرابحة بالريال السعودي
(صندوق استثماري عام مفتوح)
 .2األهداف االستثمارية لصندوق االستثمار
 يهدف الصندوق إلى تحقيق دخل جاري مع توفير السيولة واملحافظة على رأس املال عن طريق االستثمار في صفقات املرابحات. يقوم صندوق فالكم للمرابحة بالريال السعودي باالستثمار في أدوات مالية منخفضة املخاطر متوافقة مع الضوابط الشرعية اإلسالمية بهدفتحقيق أرباح منافسة ألدوات أسواق املال التقليدية عند مستويات دنيا من املخاطر وتحقيق درجة عالية من املحافظة على رأس املال مع توفير
السيولة وتفادي أي مخاطر محتملة تتعلق بسعر الصرف.
-

كما يتم إعادة استثمار كافة األرباح املحققة في نفس الصندوق مما يزيد من قيمة وحداته.

 .3سياسات االستثمار وممارساته
 يستثمر مدير الصندوق في أدوات أسوق النقد واملرابحات والصكوك وفقا للضوابط الشرعية الخاصة بالصندوق مع مؤسسات مالية تتمتع بسمعةجيدة وذات مركز مالي سليم وذات خطوره منخفضه.
فئات األصول
أدوات أسواق النقد و صناديق اسواق النقد كالودائع،
وعقود املرابحات ،واإلجارة في اململكة العربية السعودية
صكوك مصدرة في اململكة العربية السعودية
أدوات أسواق النقد كالودائع  ،وعقود املرابحات واإلجارة في
دول الخليج بإستثناء دولة قطر
-

-

الحد األدنى
%50

الحد االعلى
%100

%0
%0

%25
%30

يتم إتخاذ العائد على الودائع بالريال السعودي لثالثة أشهر (هو سعر يحدد بواسطة متوسط العائد على عروض البنوك السعودية على الريال
السعودي ملدة ثالثة أشهر) كمؤشر إرشادي ملقارنة أداء صندوق فالكم للمرابحة بالريال السعودي .ويعمل فريق العمل في إدارة األصول في شركة
فالكم لتحقيق مستوى أداء ينافس أداء املؤشر اإلرشادي وذلك عن طريق اإلدارة النشطة ملحفظة الصندوق في صفقات املرابحات.
كما يجوز للصندوق التعامل مع مدير الصندوق أو أي من تابعيه كأصيل لحسابه الخاص وفقا للمادة  43من الئحة صناديق االستثمار ،وقد يقوم
مدير الصندوق باستخدام متحصالت عمليات املرابحة في عمليات متنوعة منها على سبيل املثال ال الحصر تمويل عمليات الهامش لعمالئه.

 .4املخاطر الرئيسية املحتملة املرتبطة باالستثمار في الصندوق
يعتبر الص ــندوق من فئة االس ــتثمارات منخفض ــة املخاطر حيث تقتص ــر عمليات الص ــندوق على عمليات املتاجرة في الس ــلع مع أطراف تتمتع بس ــمعة جيدة
ً
وذات مركز مالي سليم .وحرصا على إبقاء مخاطر االستثمار عند مستوياتها الدنيا فإن الصندوق يستثمر فقط في صفقات املرابحات مع تلك األطراف.
عناصر املخاطر التي يمكن أن تؤثر على قيمة االستثمار في الصندوق هي كما يلي.
 مخاطر عدم السداد:ً
ً
وهي املخــاطرة التي يمكن أن تنتج عن عــدم التزام الطرف اآلخر في عقــد املرابحــة بــالــدفع في الوقــت املحــدد أو التوقف عن الــدفع نهــائيــا نتيجــة لعــدم
قدرة الطرف اآلخر من االتفاقية على الوفاء بالتزاماته.
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 مخاطر سعر الفائدة:ً
ّ
أرباح صفقات املرابحة في هذا الصندوق مرتبطة بأسعار الفائدة على الريال السعودي وتبعا لذلك فإن أي تغيرات على أسعار الفائدة العادية للريال
سوف يكون لها تأثير على أرباح الصندوق.
 مخاطر السوق:ّ
التغيرات التي تطرأ والتقلبات الحادة في أسعار السلع والبضائع في األسواق العاملية يكون لها تأثير على أداء الصندوق.
 مخاطر االئتمان:هي املخاطر الناتجة من خالل التعامل مع مدير الص ــندوق أو املؤس ـس ــات املالية األخرى وعلى س ــبيل املثال ال للحص ــر كاإليداعات أو عمليات املرابحة،
حيث ان الطرف االخر قد ال يتقيد بالتزاماته التعاقدية مما قد ينتج عنه التخلف و/أو التعثر في س ـ ـ ـ ــداد املبلغ املسـ ـ ـ ــتثمر مما يتسـ ـ ـ ــبب في خس ـ ـ ـ ــارة
الصندوق ويؤثر ً
سلبا على آداء الصندوق و إنخفاض استثمارات مالكي الوحدات..
 مخاطر السيولة:وهي املخــاطرة التي يمكن أن تنتج عن عــدم قــدرة بيع األصـ ـ ـ ــول وتحويلهــا إلى نقــد عنــدمــا تسـ ـ ـ ــتحق هــذه االلتزامــات للــدفع بــدون االضـ ـ ـ ــطرار إلى تكبـد
مص ــاريف أو خس ــائر غير مقبولة .ويتمثل الخطر الناتج عن الس ــيولة في عدم القدرة على التداول في عقد مرابحة معين بس ــرعة كافية لتفادي خسـ ـائر
محققة مما يؤثر ً
سلبا على آداء الصندوق و قد يؤدي إلى انخفاض استثمارات مالكي الوحدات.
 مخاطر تضارب املصالح:تنشا هذه املخاطر في االوضاع التى تتأثر فيها موضوعية واستقاللية قرار مدير الصندوق بمصلحة شخصية مادية أو معنوية تهمه على حساب الصندوق،
مما قد يؤثر سلبا على استثمارات مالكي وحدات الصندوق.
 مخاطر العائد على االستثمار:يتأثر العائد على االستثمار بتغير اسعار الفائدة على صفقات التمويل واملرابحة .حيث قد يتم االستثمار بناء على معدل ربح ثابت اليتغير ،وفي حال
ارتفاع أسعار الفائدة قد يكون العائد أقل من سعر السوق مما يؤثر سلبا على آداء الصندوق وقد يؤدي الى انخفاض استثمارات مالكي وحدات
الصندوق مقارنة بأسعار الفائدة في السوق.
 مخاطر التصنيف:ً
سـ ـ ــيقوم مدير الصـ ـ ــندوق بتصـ ـ ــنيف األوراق املالية ،كالودائع ،عقود املرابحات ،والصـ ـ ــكوك داخليا ،وقد يكون هذا التصـ ـ ــنيف غير دقيق لعدم توفر
املعلومات الالزمة مما يؤدي إلى احتمالية االس ـ ـ ــتثمار مع أطراف أخرى التتوفر لديهم املالئة املالية للوفاء بالتزاماتهم التعاقدية مع الص ـ ـ ــندوق مما قد
ينعكس بشكل سلبي على أداء الصندوق وانخفاض استثمارات مالكي الوحدات.
 املخاطر السياسية:قد يتأثر أداء الصندوق بسبب حاالت عدم اليقين الناتجة عن األحداث السياسية غير املواتية التي يمكن أن تحدث على املستوى اإلقليمي أو العالمي
والتي يكون لها تأثير سـ ــلبي على آداء الصـ ــندوق .ويمكن للمخاطر السـ ــياسـ ــية أن تحدث كذلك نتيجة لتغير السـ ــياسـ ــات الحكومية أو فرض تشـ ــريعات
جديدة يمكن أن تؤثر على التدفقات النقدية عبر الحدود وكذلك التغير في األنظمة والتشريعات الضرائبية.
 املخاطر الشرعية:ً
النطاق الذي يستثمر فيه الصندوق يكون محدودا وفق ما تسمح به املعايير والضوابط الشرعية مما قد يحد من اتساع استثمارات مدير الصندوق.
وفي حال أصبحت احدى املؤسسات أو الجهات التي يستمر فيها الصندوق غير متوافقة مع بعض الضوابط الشرعية فإن الصندوق يتخلص من تلك
الشركة مما يعني بيعها في ظروف استثمارية قد تكون غير مالئمة أو بسعر منخفض مما ينعكس بشكل سلبي على أداء الصندوق.
 مخاطر األستثمار في صناديق اخرى:قد يستثمر مدير الصندوق في صناديق مماثلة والتي قد تتعرض لنفس املخاطر أو مخاطر أخرى ما يؤثر سلبا على آداء الصندوق.
-

مخاطر الكوارث الطبيعية:
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إن البراكين ،الزالزل ،األعاصير والفیاضانات وغيرھا من الظواھر الطبیعیة التي قد تتسبب بدمار للمتلكات ال یمكن السیطرة علیھا ،ما يؤثر سلبا على
آداء الصندوق وعلى أداء كافة القطاعات االقتصادیة واالستثماریة.
 مخاطر العملة:العملة االس ـ ـ ــاس ـ ـ ــية هي الریال الس ـ ـ ــعودي ولكن من املمكن ان تكون اس ـ ـ ــتثمارات مدير الص ـ ـ ــندوق مع أطراف أخرى تتعامل بعمالت أخرى غير عملة
الصندوق األساسیة ،والتي قد تتأثر قیمة أصول الصندوق بشكل إیجابي أو سلبي بتقلبات أسعار صرف العملة.
 مخاطر التركيز:وهي مخاطر تركيز االستثمارات في قطاع معين أو عدة قطاعات صغيرة والتي تكمن عند عدم التنويع والتي يكون لها تأثير سلبي على آداء الصندوق.
 املخاطر النظامية:قد يتعرض الصندوق إلى املخاطر النظامية بسبب التغير في القواعد  ،والقوانين ،والضريبة ،حيث أن أي تغير يطرأ قد يؤثر على أستراتيجية االستثمار
للصندوق أو تزيد نسبة التكاليف كالرسوم وغيرها مما يؤثر على أداء الصندوق.
 مخاطر االعتماد على موظفي مدير الصندوق:ً
أداء الصندوق يعتمد بشكل تام على خبرات ومهارات مدير الصندوق واملوظفين ،وبالتالي فإن الصندوق قد يتأثر بخسارة املدراء التنفيذيين
واملوظفين املرتبطين بأعمال الصندوق وصعوبة توفير بديل على املستوى ذاته من الخبرة مما ينعكس بشكل سلبي على أداء الصندوق.
 .5األداء السابق للصندوق
أ) العائد الكلي:
العائد التراكمي  31 -ديسمبر 2018م
الصندوق

سنة
2.40%

ب) إجمالي العائدات السنوية لكل من العشر سنوات املاضية:
العائد السنوي
لعام 2009م
لعام 2010م
لعام 2011م
لعام 2012م
لعام 2013م
لعام 2014م
لعام 2015م
لعام 2016م
لعام 2017م
لعام 2018م

 3سنوات
7.28%

الصندوق
1.61%
0.72%
0.66%
1.35%
1.60%
1.55%
1.25%
2.70%
2.02%
2.40%

 5سنوات منذ التأسيس
22.09% 10.30%
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ج) أداء الصندوق باملقارنة مع املؤشر االسترشادي على مدار السنوات الخمس املاضية

الصندوق
املؤشر

2014
%1.55
%0.95

2015
%1.25
%0.89

2016
%2.70
%2.11

2017
%2.02
%1.86

2018
2.40%
2.52%

ب) مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب
-

-

ً
رس وووم إدارة املحفظة %0.50 :من صـ ــافي قيمة األصـ ــول سـ ــنويا .تحس ــب كنس ــبة مئوية س ــنوية من ص ــافي قيمة أصـ ــول الص ــندوق وسـ ــوف يتم
حس ــاب رس ــوم اإلدارة بش ــكل يومي ويتم دفعها كل ثالثة اش ــهر كمس ــتحقات .ويحتفظ مدير الص ــندوق بالحق في أن يس ــترد من الص ــندوق في أي
ً
وقت أية رسـ ـ ـ ــوم أو عموالت أو أتعاب قانونية ونفقات أخرى قد تكون مسـ ـ ـ ــتحقة ملدير الصـ ـ ـ ــندوق تتعلق بالتكاليف االدارية وفقا للوائح هيئة

السوق املالية.
ً
أتعاب مراجع الحسابات الخارجي (يتحملها الصندوق) 25,000 :ريال سعودي سنويا.
ً
اتعاب الحفظ (يتحملها الصندوق)  0.02% :من قيمة األصول تحت الحفظ سنويا.
ً
رسوم مراجعة ومتابعة اإلفصاح (يتحملها الصندوق) 7,500 :ريال سعودي سنويا.

-

مكافأة املديرين املسووتقلين (يتحملها مدير الصــندوق عن الصــندوق) 3,000 :ريال ســعودي عن كل اجتماع وبحد أقص ـ ى  5,000ريال ســعودي في
الشهر وذلك في الحاالت التي يكون فيها أكثر من اجتماع في الشهر الواحد.

-

رسوم اقتراض :حسب األسعار املطبقة في حينها.

-

مصاريف التعامل :املصاريف التي تتعلق باستثمارات الصندوق يتم تسجيلها بالتكلفة إضافة إلى مصاريف التعامل وعليه فإن أي تكلفة
ً
إضافية سوف يتحملها الصندوق خصما من أصوله .

ج) لالطالع على معلومات إضافية حول صندوق "فالكم للمرابحة بالريال السعودي" ومستنداته األخرى  ,يرجى التفضل بزيارة
املوقع اإللكتروني للشركة  , www.Falcom.com.saأو عبر أقرب فرع من فروع شركة فالكم للخدمات املالية ,أو من خالل
االتصال بهاتف خدمة العمالء. 8004298888 :
د) اسم وعنوان مدير الصندوق
شركة فالكم للخدمات املالية  -طريق العليا العام
ص .ب 884 .الرياض 11421
هاتف 8004298888
فاكس +966 )11( 2032546
www.falcom.com.sa

هو) اسم وعنوان أمين الحفظ
شركة البالد املالية
طريق امللك فهد ،العليا
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ص .ب 140 .الرياض 11411
هاتف 920003636
فاكس + 966 )11( 2906299

و) اسم املوزع
ال ينطبق
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آخر تحديث تم بتاريخ 2019/12/11م
التواقيع
بالتوقيع على مذكرة الشروط واألحكام هذه أقر/نقر بأنني/أننا قد حصلت/حصلنا على نسخة من هذه النشرة المتضمنة شروط وأحكام صندوق فالكم للمرابحة بالريال السعودي
والمالحق الخاصة بها وقمت/قمنا باالطالع عليها وفهم ما جاء بها والموافقة عليها ،كما أنني على علم بأنه يتم تحديث الملخص المالي لهذه النشرة سنوياً ،وبنا ًء عليه
قمت/قمنا بالتوقيع عليها:

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

 ....................................................................... :التاريخ :

/

/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------من طرف فالكم للخدمات المالية:
األسم /
المسمى الوظيفي /
عنوان المكتب /
التاريخ /

______________________________________ :
_________________________________ :
__________________________________ :
____________________________/____/_______ :

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

