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 3 .................................................................................................................................. :الصندوق  معلومات .1

 شروط وأح�ام الصندوق 
 

 الصندوق  اسم

 صندوق فالكم املتداول لألس�م السعودية 

 مفتوح  عاماس�ثماري  صندوق 

 مدير الصندوق 

�دمات املالية  شركة� فالكم ل

 "س�ثماراال  لصندوق  املعينة الشرعية الرقابة 39نة قبل من ا34ازة الشرعية املعاي-, مع متوافق اس�ثمار أنه ع&% السعودية لألس�م املتداول  فالكم صندوق  اعتماد تم"

صة Rاوالتعليمات ا9عن Kيئة السوق املالية  يقر مدير الصندوق بأن Kذه الشروط واألح@ام ووثائق الصندوق األخرى تخضع ألح@ام الئحة صناديق االس�ثمار الصادرة“

 بصناديق املؤشرات املتداولة الصادرة من Kيئة السوق املالية.

 ”ب@ل املعلومات ذات العالقة بالصندوق  وغ-, مضلل و\قر مدير الصندوق كذلك بأن شروط وأح@ام الصندوق والوثائق األخرى تتضمن إفصاح عادل وWXيح

89 ا0�اطر اءة الشروط واألح�ام ومذكرة املعلومات واملس6ندات األخرى @عناية واإلطالع ع"ع89 املس6ثمر4ن ا0/تمل*ن واملتلق*ن ل)ذه "الشروط واألح�ام" قر 

Sا وقبول)ا وقيع علUاملصاحبة لالس6ثمار وأخذ مشورة مس6شارSTم وأن يراعوا أي متطلبات قانونية قبل اتخاذ أي قرار @شأن االس6ثمار FG وحدات الصندوق وEالت

 ".صندوق العند اشXYاكه FG أي من وحدات 

 م الصندوق تار4خ إصدار Zذه الشروط واألح�ا

 م16/03/2010

 تار4ختم بآخر تحديث 

 م28/10/2020
 

افقة ال)يئة ع89 تأسdس صندوق االس6ثمار وطرح وحداته  تار4خ  مو

 .مK16/03/2010ـ املوافق 30/03/1431

 

وKو nعديل kv مسtu الئحة األRsاص  ةالتالي اتالتغي-, الn opعكس  لألس�م السعودية  املتداول Kذه kl الRijة املعدلة من شروط وأح@ام صندوق فالكم 

بتار\خ  املاليةوذلك حسب خطابنا املرسل إK %wيئة السوق   و إضافة وnعديل kv إداء السابق للصندوق  املرخص ل�م اkw الئحة مؤسسات السوق املالية

م28/10/2020  
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 معلومات الصندوق: .1
 

 اسم مدير الصندوق  .أ

مؤسسات Kـ بناًء ع&% أح@ام الئحة  29/04/1427وتار\خ  060-20-37فالكم ل�Rدمات املالية. وRs klص اعتباري مرخص له بموجب ترخيص رقم 

 الصادرة من Kيئة السوق املالية. السوق املالية

 

  عنوان مدير الصندوق  .ب

 عنوان مدير الصندوق:

 o� طر\ق العليا العام  –املقر الرئ��

 11421الر\اض  884ص ب 

 K8004298888اتف 

 + 966) 11( 2054831فاكس 

 

 الصندوق  ملدير  االلكXYو�ي املوقع عنوان .ج

www.falcom.com.sa 

 

 ام*ن اp/فظ  اسم .د

تار\خ و  08100-37مرخصة من قبل Kيئة السوق املالية بموجب ترخيص رقم  سعودية ذات  Rsص واحد مساKمة مقفلةشركة املالية  البالد شركة

للقيام بخدمات التعامل بصفة أصيل ووكيل والتع�د بالتغطية، و إدارة الصناديق االس�ثمار\ة واW4افظ م 14/08/2007املوافق Kـ01/08/1428

 اR9اصة، وال�,ت�ب، وتقديم املشورة واW9فظ kv األوراق املالية.

 

 اp/فظ ألم*ن االلكXYو�ي املوقع عنوان .ه

 .comcapital-Albiladwww. 

 

 :املطبق النظام .2
خاضعان لنظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية واألنظمة واللوائح األخرى ذات  الصندوق  ومدير السعودية لألس�م املتداول  فالكم صندوق خضع ي

 .اململكة العر¥ية السعودية kv واملطبقة السار\ةالعالقة 

 

 :االس6ثمار صندوق  أZداف .3
 أZداف الصندوق االس6ثمار4ة .أ

¨س§% الصندوق لتحقيق نمو وم@اسب رأسمالية ع&% املدى الطو\ل من خالل اإلدارة غ-, الjشطة لسلة من األس�م السعودية املدرجة kv السوق 

 السعودي ©غرض تحقيق مستوى أداء يماثل أداء املؤشر قبل الرسوم واملصار\ف. 

 

 .وممارساته االس6ثمار  سياسات .ب

أصوله kv أس�م الشر¬ات املتوافقة مع الضوابط الشرعية املدرجة واملتداولة kv سوق تداول kv اململكة  % من95¨س�ثمر الصندوق ع&% األقل 

 العر¥ية السعودية.   

لألس�م السعودية (مؤشر القياس). وع&% أي حال، تتم  30ي�بع الصندوق أسلوب اإلدارة غ-, الjشطة باالس�ثمار kv م@ونات محفظة مؤشر فالكم 

 .التوازن ©ش@ل دوري (¬ل ر°ع سنة ع&% األقل) ©غرض التأكد من مطابقة أداء املؤشر وتوفر نقد ¬اٍف kv الصندوق عمليات اعادة 
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 ¨س�ثمر الصندوق kv م@ونات محفظة املؤشر مع مراعاة األوزان الjس²ية لتوز±ع األصول ب�نما يتم اW4افظة ع&% نقد ¬اٍف kv الصندوق ©ش@ل -

 ال�³امات أخرى ع&% الصندوق.مستمر ملواج�ة املصار\ف وأي 

- kv ثمار\ة األخرى وال ¨س§% للدخول ©ش@ل مؤقت�اس�ثمارات دفاعية عند انخفاض  ال ¨س§% الصندوق لتجاوز أداء املؤشر مثل الصناديق االس

 .السوق أو kv حالة التقييم املبالغ فيه و±س§% الصندوق W4ا¬اة ومطابقة أداء املؤشر اإلرشادي
الصندوق ع&% أساس سنوي ع&% األقل بتقو\م املؤشر للتأكد من أن أKداف الصندوق لتحقيق النمو وامل@اسب الرأسمالية ع&% املدى يقوم مدير  -

 .   الطو\ل يمكن أن تتحقق ©ش@ل مناسب

 سياسات االس6ثمار:

 ¨س§% الصندوق W4ا¬اة أداء املؤشر من خالل اW4افظة ع&% ¸سبة االنحراف عند أد¸ى مستوى. -

 % مع األخذ kv االعتبار عوامل الدخل والرسوم واملصار\ف.1§% مدير الصندوق للمحافظة ع&% Kامش انحراف مقارنة بأداء املؤشر بحد أق¹�t ¨س -

 * يتم قياس ¸سبة االنحراف كمعامل انحراف للز\ادة أو النقصان kv ¬ل يوم لعائد الصندوق مقارنة بمستوى األداء اليومي للمؤشر.  

  ع&% أساس سنوي ب-ن مستوى العائد اليومي للمؤشر اإلرشادي والعائد اليومي للصندوق.   0.99ق لتحقيق معامل ارتباط قدره ¨س§% الصندو  -

الصندوق يتعامل kv إصدار واس�,داد الوحدات ©ش@ل عي¾o فقط (سلة من األس�م باإلضافة W9صة نقدية). تفاصيل رزم الوحدات وم@ونات سلة  -

 ي يتم اإلعالن عÀ¿ا بواسطة مدير الصندوق ©ش@ل يومي. األس�م والعنصر النقد

مارس الصندوق حقوقه الناتجة عن  تصرفات الشر¬ات الop تتعلق باس�ثماراته بما يحقق أفضل فائدة W9ام&k وحدات الصندوق. مثال ذلك، ي -

املس�ثمر فÂ¿ا والop يقوم املؤشر اإلرشادي  عند ممارسة حقوق االصدار ¨شارك الصندوق kv ممارسة حقوق اإلصدار املمنوحة ألي من األس�م

 لذلك مع االKتمام بمعا39ة أي انحرافات يمكن أن تحدث. يجوز توف-, النقد املطلوب ملمارسة 
ً
وق حقبدوره ©عملية إعادة التوازن W4فظته تبعا

ع الjسoÅ ¨ع¾o بما ال يخل بالوزن الjسoÅ اإلصدار (عند الضرورة) عن طر\ق البيع الjسoÅ لبعض م@ونات محفظة الصندوق من األس�م (البي

 لألسلوب امل
ً
بع تللمحفظة مقارنة مع املؤشر ©عد عملية البيع). عملية اW9ساب W9قوق اإلصدار وتصرفات الشر¬ات األخرى ذات العالقة تتم وفقا

 kv السياق العادي لألعمال وkv إطار املعاي-, اW4اس²ية املقبولة واملتعارف علÂ¿ا. 

 ألغراض الرسوم واملصار\ف وما إw% ذلك (يرجع إw% سياسة التوز±عالتوز±ع -
ً
ات ات الop ¨ستلم�ا الصندوق س�تم االحتفاظ Æ¿ا kv الصندوق مبدئيا

 ضمن Kذه الشروط واألح@ام). 

ق أفضل فائدة W9ام&k عند حدوث أي تصرفات أخرى للشر¬ات مثل الدمج أو االستحواذ أوغ-,Kا يقوم مدير الصندوق بالتصرفات الالزمة بما يحق -

الوحدات. وع&% أي حال kv حالة حدوث أي اختالل ب-ن الوزن الjسoÅ للصندوق مقارنة بالوزن الjسoÅ للمؤشر ن�يجة ألي من تصرفات الشر¬ات 

 لذلك.
ً
 يقوم مدير الصندوق باعادة التوازن للمحفظة تبعا

وع&% أي حال فإن املؤشر الذي ¨س�ثمر الصندوق kv محفظته يتوافق مع  الصندوق ال يقوم بمطابقة م@ونات محفظته مع الضوابط الشرعية.  -

الضوابط الشرعية والصندوق يقوم فقط باالس�ثمار kv محفظة املؤشر. يقوم املؤشر ب�نقية أس�م محفظته لألغراض الشرعية ع&% أساس ر°ع 

 سنوي بناًء ع&% توجÂ¿ات ال�يئة الشرعية للصندوق و\قوم مدير الصندوق ©عد ذ
ً
لك بالتخلص من األس�م الop تتجاوز الضوابط الشرعية. وتبعا

لذلك يقوم مدير الصندوق ©عمليات إعادة التوازن W4فظته و\قوم مدير الصندوق بمراعاة مص�Wة حام&k الوحدات kv حالة التخلص من األس�م 

 حقيق التطابق الjسoÅ مع محفظة املؤشر.الop تتجاوز الضوابط الشرعية. و\قوم الصندوق ©عد ذلك ©شراء مز\د من األس�م لت

kv حالة nغ-, املؤشر (التخلص من أو ز\ادة األس�م) ¨س§% مدير الصندوق لوضع الصندوق مرة أخرى مع مستوى محفظة املؤشر بإجراء عملية  -

 إعادة التوازن للمحفظة.

 إعادة التوازن. يجوز أن يقوم الصندوق بإيقاف مؤقت لعملية إصدار واس�,داد الوحدات خالل مرحلة -

الصندوق مخول فقط باالس�ثمار kv أس�م متوافقة مع الضوابط الشرعية مدرجة ومتداولة kv السوق املالية السعودية (تداول) ضمن محفظة  -

 املؤشر.

وkv إطار أKداف  الصندوق قد ¨س�ثمر النقد املتوفر لديه kv أدوات سوق النقد قص-,ة األجل مثل صفقات املرابحات وفق تقدير مدير الصندوق  -

 الصندوق االس�ثمار\ة.  

 الصندوق غ-, مخول بمنح قروض ألي أطراف أخرى. -

 الصندوق غ-, مخول بالقيام باالق�,اض، وعليه فإن مدير الصندوق لن يقوم بأي عمليات يمكن تفس-,Kا ع&% أÊ¿ا عمليات اق�,اض. -

 ن ال�يئة.  عمن الئحة الصناديق االس�ثمار\ة الصادرة  41ة يل�³م الصندوق بقيود االس�ثمار الواردة kv الفقر  -

 وقف إدراج األس�م الop ¨س�ثمر فÂ¿ا الصندوق: -
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 الية:يمكن أن تقوم Kيئة السوق املالية بوقف إدراج األس�م الop ¨س�ثمر فÂ¿ا الصندوق . وkv مثل تلك اW9الة يتصرف الصندوق وفق اW9االت الت

 الوحدات إw% ح-ن حل مسألة إدراج األس�م.(أ) يوقف إصدار أو اس�,داد رزم 

 للقيمة العادلة) ©عد املوافقة املسبقة ل�يئة السوق املالية فيما يتعلق باألس�م الop أوقف ادراج�
ً
    ا.(ب) تب¾o أسلوب تقييم بديل (وفقا

  
 من م@ونات محفظةال تواجه الصندوق مخاطر متا©عة االنحراف kv األداء ع&% املدى القص-, حيث nستمر األس�م ا -

ً
 لop أوقف إدراج�ا nش@ل جزءا

 املؤشر W9-ن وقت التحديث. و\تم استخدام عدد األس�م اW9رة املتداولة وأسعارKا عند اإلقفال قبل إيقاف اإلدراج W9ساب املؤشر.

 �م املعلقة kv تار\خ التحديث.  kv حالة استمرار nعليق اإلدراج ملا ©عد تار\خ التحديث يقوم ¬ل من الصندوق واملؤشر بالتخلص من األس -

 أسلوب ¨عكس القيمة العادلة ألصول الصندوق.   tي�بع الصندوق مبدأ التحفظ عند تقو\م الصندوق و\�ب¾ -

ى حيث ¨س§% الصندوق ملتا©عة أداء املؤشر لتحقيق أKدافه االس�ثمار\ة لتحقيق نمو وم@اسب رأسمالية ع&% املد معاzpة �سبة انحراف األداء: -

ا) ل توجد مخاطر أساسية kv حدوث انحراف غ-, مرغوب فيه kv األداء. تتوفر ملدير الصندوق أدوات ¬افية (مثل نماذج التحليل الكou وغ-,Kالطو\

 للمساعدة kv إيجاد اW9لول وتقدير مدى االنحراف. يقوم مدير الصندوق بمراجعة أي انحرافات يمكن أن تحدث و\طبق اإلجراءات الop تخفف من

 لك اR4اطر.أثر ت

يتم إدراج وحدات الصندوق kv تداول لت@ون متاحة للمس�ثمر\ن لتداول�ا خالل ساعات التداول اليومي. وقام مدير الصندوق  مخاطر السيولة: -

ب-ن سعر بتوقيع اتفاقيات مع صا¸ع السوق لتوف-, السيولة kv السوق. يقوم صا¸ع السوق بال�سع-, للوحدات kv تداول بحيث ال يتجاوز ال�امش 

 %. و\واجه صا¸ع السوق مخاطر ال�سع-, أثناء قيامه بإصدار واس�,داد وحدات الصندوق املتداولة kv السوق. ولتخفيف أثر تلك2البيع والشراء 

wÍ% اR4اطر يقوم الصندوق ب�³و\د صا¸ع السوق بإم@انية إصدار واس�,داد فوري لوحدات الصندوق تمكنه من الدخول إw% الوحدات املصدرة و 

 م@ونات سلة األس�م من خالل عمليات فور\ة لإلصدار واالس�,داد.

 

 الصندوق  مدة .4
Kو صندوق اس�ثماري عام مفتوح، ولن ي@ون Kناك مدة محددة لعمل الصندوق وال تار\خ الستحقاق  السعودية لألس�م املتداول صندوق فالكم 

 .الصندوق 

 

 االس6ثمار حدود/قيود .5
وشروط وأح@ام صندوق بالقيود واW9دود الop تفرض�ا الئحة صناديق االسثمار الصادرة عن Kيئة السوق املالية لإدارته ليل�³م مدير الصندوق خالل 

 ومات بما يتوافق مع املعاي-, الشرعية.لعالصندوق ومذكرة امل

 

 ق عملة الصندو  .6
 kl الر\ال السعودي.عملة الصندوق 

 

�دمات والعموالت واألrعاب:  .7pمقابل ا 
 ندوق الصاملفروضة ع89  رسومال zميعp تفاصيل .أ

 
 تحسب kv ¬ل يوم تقو\م كjسبة من صاkv قيمةاألصول و\تم 0.50رسوم إدارة:  -

ً
% (خمسون نقطة أساس) من صاkv قيمة أصول الصندوق سنو\ا

 دفع�ا ملدير الصندوق ¬ل ر°ع سنة كمستحقات.

  تحسب kv ¬ل يوم تقو\م كjسبة من صاkv قيمة األصول و\تم % (اثنان وعشرون نقطة أساس) من صاkv قيمة 0.22رسوم اإلداري:  -
ً
األصول سنو\ا

 دفع�ا لإلداري ¬ل ر°ع سنة كمستحقات.

 % من صاkv قيمة األصول تحسب kv ¬ل يوم تقو\م كjسبة من صاkv قيمة األصول و\تم دفع�ا ألم-ن اW9فظ 0.03 رسوم اp/فظ: -
ً
 ش�ر\ا

 كمستحقات.
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 تحسب kv ¬ل يوم تقو\م كjسبة من صاkv قيمة األصول. nغطي رسوم  % (عشرة نقاط0.10رسوم املؤشر:  -
ً
اساس) من صاkv قيمة األصول سنو\ا

 املؤشر  أnعاب مزود خدمة املؤشر وأي مصار\ف ¸شر ذات عالقة.

 تدفع لتداول.0.08رسوم اإلدراج والz�6يل:   -
ً
 % (ثمانية نقاط أساس) من صاkv قيمة األصول سنو\ا

 % (مائة نقطة أساس) من صاkv قيمة األصول. 1لسنوي ملصار\ف الصندوق ال يتجاوز املعدل ا

 

الصندوق يصدر و±س�,د رزم وحدات فقط مقابل تبادل عي¾o. ومع ذلك وألغراض إعادة التوازن للمحفظة قد يقوم الصندوق مصار4ف التعامل:  -

 من أصوله. ©عمليات شراء و¥يع أس�م املؤشر. وقد ت�,تب ع&% تلك العمليات ت@لفة nعامل
ً
 يتم تقديرKا بالت@لفة  و\تحمل�ا الصندوق خصما

 يتحمل مدير الصندوق املصار4ف العادية الفعلية التالية وال�� يتم تكبدZا @عد بدء عمل الصندوق: -

-  kv دراج وحدات الصندوقÍف والوسائل االلك�,ونية وأنظمة املعلومات األخرى وWÏال kv أسواق مصار\ف ¸شر تفاصيل أسعار الوحدات

 األوراق املالية (إن وجدت).

 مصار\ف املصفي kv حالة التصفية. -

 املصار\ف املتعلقة بjشر التقار\ر السنو\ة. -

 أي مصار\ف nشغيل فعلية أخرى مستحقة ألRsاص آخر\ن يتعاملون مع الصندوق.  -

 من رسوم إدارة الصندوق 
ً
 .nعتÑ, املصار\ف املذ¬ورة أعاله جزءا

 

 من الرسوم املستحقة له.  -
ً
 nعو\ض صا¸ع السوق مقابل خدمات اإلصدار واالس�,داد العي¾o للوحدات، إن وجد، يتم دفعه بواسطة اإلداري خصما

 
  ضر4بة القيمة املضافة

جميع الرسوم واملصار\ف س�تم تطبيق ضر\بة القيمة املضافة حسب nعليمات الالئحة التنفيذية الصادرة من ال�يئة العامة للز¬اة والدخل ع&%  -

  .واالnعاب والت@اليف

 .جميع الرسوم واملصار\ف املذ¬ورة K kvذه الشروط واألح@ام ال nشمل ضر\بة القيمة املضافة مالم يتم النص ع&% خالف ذلك -

 

 .واالسXYداد االشXYاك ع89 املفروضة الصفقات مقابل تفاصيل .ب

²يع ام بال يخضع املس�ثمرون أو صا¸ع السوق لرسوم إصدار أو اس�,داد. وع&% اي حال يتحمل املس�ثمرون أnعاب الوساطة املالية kv السوق عند القي

 أو شراء وحدات الصندوق. 

 

 .الصندوق  مدير  ي�Xم)ا خاصة عموالت أي .ج

 ينطبق ال

 

 :وال6سع*X التقو4م .8
 أصول الصندوق  تقو4م .أ

الية معلقة، : يتم تقو\م�ا ©سعر آخر صفقة تمت kv ذلك السوق. وkv حال ¬انت تلك األوراق املاملاليةاألوراق املالية املدرجة أو املتداولة kv السوق 

 آلخر سعر قبل التعليق، إال إذا ¬ان Kناك دليل قاطع ع&% أن قيمة Kذه األوراق املالية قد انخفضت عن الس
ً
 عر املعلق.فس�تم تقو\م�ا وفقا

ن قبل م أي اس�ثمار آخر: القيمة العادلة الop يحددKا مدير الصندوق بناًء ع&% الطرق والقواعد الop يوافق علÂ¿ا أم-ن اW9فظ و°عد التحقق مÀ¿ا

ي للصندوق.    اW4اسب القان̧و
  

 وتكرارZا التقو4م نقاط عدد .ب

ثانية خالل ساعات التداول، باإلضافة لتقو\م  15بإصدار تقو\م إرشادي ¬ل  سوف ي@ون Kناك تقو\م إرشادي متكرر لصاkv قيمة أصول الصندوق 

 .صاkv قيمة األصول بÀ¿اية اليوم
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�طأ حالة FG س6تخذ ال�� اإلجراءات .جpا FG أو  التقو4م X*ال6سع. 

R9طأ ©ش@ل مباشر و\بلغ kv حال تقو\م أصل من أصول الصندوق ©ش@ل خاطئ أو حساب سعر الوحدة ©ش@ل خاطئ , فإن مدير الصندوق يوثق ا -

 عن اR9طأ kv التقو\م أو ال�سع-, الذي ¨ش@ل ما ¸س²ته 
ً
 kv موقع مد0.5ال�يئة فورا

ً
ير ٪ أو أكÕ, من سعر الوحدة، و\تم اإلفصاح عن ذلك فورا

ي للسوق وkv تقار\ر الصندوق  ي واملوقع اإللك�,̧و   .الصندوق اإللك�,̧و

وحدات املتضرر\ن (بما kv ذلك مال@ي الوحدات السابق-ن) عن جميع أخطاء التقو\م أو ال�سع-, سيقوم مدير الصندوق بتعو\ض جميع مال@ي ال -

 .دون تأخ-,

 

 .الوحدة سعر  اح6ساب طر4قة تفاصيل .د

صاkv قيمة األصول تمثل صاkv قيمة الصندوق بÀ¿اية ¬ل يوم عمل. يتم حساب صاkv قيمة األصول بحساب قيمة ¬افة موجودات  -

 أي مصار\ف مستحقة محسو¥ة بÀ¿اية يوم العمل، و\حسب صاkv الصندوق ©سعر 
ً
اإلغالق باإلضافة إw% أي عناصر نقدية موجودة ناقصا

 .قيمة األصول للوحدة بقسمة الن�يجة ع&% عدد الوحدات القائمة kv وقت التقو\م

ر اإلرشادي يتم استخدام آخر سعر والسعر اإلرشادي Kو مؤشر لصاkv قيمة أصول الصندوق خالل ساعات التعامل. kv حساب السع -

 لصاkv قيمة 
ً
تداول. و\تم اتباع نفس اR9طوات املتبقية املتبعة kv حساب صاkv قيمة األصول حيث يتم خصم املصار\ف املستحقة وفقا

    .األصول بÀ¿اية آخر يوم تداول للوصول إw% صاkv القيمة اإلرشادية للوحدة

يمة األصول لوحدة الصندوق والسعر اإلرشادي لتداول الوحدة عن طر\ق قسمة صاkv قيمة األصول ع&% عدد kv كال اW9الت-ن يتم الوصول لصاkv ق

 الوحدات القائمة kv وقت اW9ساب. 

الغرض من إصدار سعر الوحدة اإلرشادي Kو توضيح العالقة الjس²ية ب-ن صاkv قيمة األصول لوحدة الصندوق والقيمة السوقية  -

 kv الظروف العادية ي�بع مدير الصندوق سياسة التقو\م املذ¬ورة أعاله. وع&% أي حال kv الظروف األخرى خارجلتداول وحدة الصندوق.

إرادته ¨س§% مدير الصندوق التباع أفضل األساليب لتقو\م أصول الصندوق. مثال ذلك عملية وقف إدراج األس�م من قبل ال�يئة أو 

 عن القيمة السوقية ©عد إبالغ Kيئة السوق املالية و°عد اW9صول ع&%تداول. وkv ©عض اW9االت يمكن استخدام القي
ً
 مة العادلة بدال

 اعتمادKا. يتم الjشر kv موق§k تداول وفالكم وkv أي وسائل ¸شر أخرى مناسبة.  

 

 للمعاي-, اW4اس²ية املقبولة واملتعارف علÂ¿ا. 
ً
 يتم حساب صاkv قيمة أصول الصندوق بواسطة اإلداري وفقا

 صار\ف الop يمكن أن يتم خصم�ا من اجماkw قيمة األصول:امل

 ) رسوم إدارة اW4فظة ورسوم أي طرف ثالث آخر (إن وجد).1(

)2.kÙارR9رسوم اإلداري واملراجع ا ( 

 ) رسوم اW9فظ.3(

 ) رسوم مزود خدمة املؤشر.4(

 

 .وتكرارZا الوحدة سعر  �شر  ووقت م�ان .ه

شر األسعار خالل ساعت-ن من وقت إغالق السوق.عملية تقو\م صاkv قيمة األصول تتم   بÀ¿اية اليوم و\تم حساب ̧و

jشر \تم التعب-, عن صاkv قيمة األصول والسعر اإلرشادي ©عملة الر\ال السعودي وت@ون متاحة للمس�ثمر\ن من خالل م@اتب مدير الصندوق أو بالو 

ي kv مواقع مدير الصندوق وتداول:  .www.falcom.com.sa – www.tadawul.com.saاإللك�,̧و

 

 :التعامالت .9
 .واالسXYداد اإلشXYاك طلبات شأن FG الصندوق  مدير  مسؤوليات .أ

  عمليات السوق األوFx الصدار واسXYداد الوحدات

تتم ع&% أساس رزم من وحدات الصندوق املتداولة (¬ل عمليات الصندوق تتم فقط ب-ن مدير الصندوق وصا¸ع السوق. عمليات االصدار واالس�,داد 

 وحدة متداولة). 25,000رزمة تحتوي ع&% 

 فيما يF9 عرض آللية التبادل العي�� ألغراض إصدار وحدات الصندوق:
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عمليات التداول). ) يقوم مدير الصندوق ©عرض تفاصيل م@ونات رزم الوحدات (األس�م ذات العالقة والعناصر النقدية ع&% أساس يومي قبل بدء 1(

 املتداولة.وحدة من وحدات الصندوق  n25,000عادل ¬ل رزمة وحدات 

 وحدات . ) يقوم صا¸ع السوق بتقديم طلب ملدير الصندوق إلصدار 2(

 وم صا¸ع السوق kv نفس الوقت بإيداع سلة من األس�م مع مبالغ نقدية لدى أم-ن اW9فظ ت�ناسب مع عدد رزم الوحدات املطلوب إصدارKا.) يق3(

 الوحدات.بدئية،  باعتماد طلب إصدار رزم ) يقوم مدير الصندوق، ©عد املراجعة امل4(

 قدية ت�ناسب مع عدد رزم الوحدات املطلو¥ة.) يقوم أم-ن اW9فظ بالتأكد من أن سلة األس�م والعناصر الن5(

 ) يقوم أم-ن اW9فظ بتحو\ل سلة األس�م من حساب صا¸ع السوق إw% حساب الصندوق.6(

 إدراج رزم الوحدات  (تقوم تداول بإصدار وÍدراج رزم الوحدات). ) يjسق أم-ن اW9فظ مع تداول إلصدار و7(

 ق.) يتم إيداع رزم الوحدات kv حساب صا¸ع السو 8(

 ) يقوم صا¸ع السوق ب�3iيل أوامر البيع kv السوق أو االحتفاظ برزم الوحدات ا39ديدة ضمن مخزونه (أق¹�K tامش يمكن لصا¸ع السوق 9(

 %). 2التعامل kv إطاره kv السوق Kو     

 ) Ê kv¿اية اليوم تقوم تداول بالتأكد من أن عدد الوحدات املصدرة تتوافق مع عدد األس�م املستلمة.  10(

 يقوم أم-ن اW9فظ بمعاÛ39¿ا كما يجب. د الوحدات املصدرة وعدد األس�م ) kv حالة وجود أي اختالفات ب-ن عد11(

 لسياسات الصندوق. أي قصور أو ز\ادات يتم nسو\Û¿ا من خالل ) يقوم مدير الصندوق بحساب املبالغ النقدية الWÏيحة ليو 12(
ً
م التعامل وفقا

 أم-ن اW9فظ مع صا¸ع السوق Ê kv¿اية اليوم.

  

 إجراءات اسXYداد وحدات الصندوق املتداولة:

 ) يقدم صا¸ع السوق طلب ملدير الصندوق الس�,داد رزم وحدات الصندوق.1

 بايداع رزم الوحدات املس�,دة kv حساب صا¸ع السوق لدى أم-ن اW9فظ.) يقوم صا¸ع السوق kv نفس الوقت 2

 ) يقوم مدير الصندوق ©عد املراجعة املبدئية باعتماد طلب اس�,داد رزم الوحدات.3

 ) يقوم أم-ن اW9فظ بالتأكد من مطابقة عدد الوحدات املودعة مع طلب االس�,داد.4

 ذ االس�,داد (تقوم تداول باس�,داد الوحدات وÍسقاط�ا من 3Üل التداول).) يقوم أم-ن اW9فظ بالتjسيق مع تداول لتنفي5

 ) يقوم أم-ن اW9فظ بإيداع سلة األس�م والعناصر النقدية kv حساب صا¸ع السوق.6

 ) Ê kv¿اية اليوم تقوم تداول بالتأكد من أن عدد الوحدات املس�,دة تتوافق مع عدد األس�م املستلمة.7

 ملا Kو مطلوب.) kv حالة أي اختالف8
ً
 ات يقوم أم-ن اW9فظ ب�سو\Û¿ا وفقا

 لسياسات الصندوق. أي قصور أو ز\ادات kv اس�,داد وحدات الصندوق تتم 9
ً
) يقوم مدير الصندوق بحساب النقد املطلوب بÀ¿اية اليوم وفقا

 nسو\Û¿ا عن طر\ق أم-ن اW9فظ مع صا¸ع السوق Ê kv¿اية اليوم.

- Ê kv بع يتم حساب النقد املطلوب�¿اية اليوم ع&% أساس صاkv قيمة األصول (باف�,اض عدم وجود إصدارات أو اس�,دادات تمت خالل اليوم). ت

قد لنآلية تقو\م الوحدات نفس آلية تقو\م الصناديق االس�ثمار\ة العادية. خالل اليوم يتم مبادلة سلة النقد مع صا¸ع السوق بناء ع&% قيمة ا

 k ال�سو\ات تتم بÀ¿اية اليوم. حال فإن صاv آلخر يوم وع&% أي

 

 عمليات السوق الثانوي (بيع وشراء وحدات الصندوق املتداول)

ال يمكن للمس�ثمر\ن األفراد االش�,اك kv عمليات السوق األوkw ©ش@ل مباشر مع مدير الصندوق ألغراض إصدار واس�,داد الوحدات. و\مكÀ¿م 

 الوحيدة املرخص ل�ا للتعامل ©ش@ل مباشر مع مدير الصندوق .ممارسة ذلك من خالل صا¸ع السوق حيث إنه ا39�ة 

وحدات ء اليتم تداول وحدات الصندوق بنفس الطر\قة الop يتم Æ¿ا تداول األس�م املدرجة kv السوق. ولذلك فإن املس�ثمر\ن األفراد يمكÀ¿م بيع وشرا

 أثناء ساعات التداول اليومي من خالل الوسطاء املالي-ن املرخص ل�م.

 لألسعار السائدة kv السوق وفقا لقواعد التداول.ا
ً
 ملس�ثمرون عرضة لدفع رسوم nعامل kv السوق وفقا

 

 الوحدات ملالك االسXYداد عوائد ودفع االسXYداد طلب rسلم ب*ن زمنية فXYة أق��� .ب

 ال ينطبق
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 الصندوق  وحدات FG التعامل ع89 قيود أي .ج

 املتداول  فالكم صندوق  kv التعامل قيود فإنالop يتم Æ¿ا تداول األس�م املدرجة kv السوق  الطر\قةأن وحدات الصندوق يتم تداول�ا بنفس  بما

 .السوق  kv التعامل قيود kl السعودية لألس�م

 

 اp/االت تلك FG املتبعة واإلجراءات �علق أو  الوحدات FG التعامل مع)ا يؤجل ال�� اp/االت .د

  : التعامل kv وحدات الصندوق kv اW9االت التالية ملدير الصندوق اW9ق n kvعليق أو تأجيل

 .إذا طلبت ال�يئة ذلك -1

 .مدير الصندوق أن التعليق يحقق مصاÝ9 مال@ي الوحدات ىإذا رآ -2

 .إذا تم nعليق التعامل kv السوق الop يتم فÂ¿ا التعامل kv األوراق املالية أو األصول األخرى الop يملك�ا الصندوق  -3

 .إدراج األس�م الop ¨س�ثمر فÂ¿ا الصندوق ©ش@ل قد يؤثرع&% عملية تقو\م وحدات الصندوق  إذا تأخر -4

و أ kv حال حدوث صعو¥ات kv السوق الop يتعامل فÂ¿ا الصندوق ع&% س²يل املثال ال اW9صر: Ýs السيولة kv السوق املالية والop يصبح اس�,داد -5

 أو غ-
ً
 غ-, عادال

ً
 تقو\م وحدات الصندوق أمرا

ً
 ., ممكنا

 kv حالة تأخ-, عملية تقو\م صاkv أصول الصندوق  -6

 

لتقو\م ار\خ kv حالة nعليق تقو\م الصندوق، فإن طلبات االس�,داد أو االش�,اك الop يتم تقديم�ا kv تار\خ التعليق أو ©عده، سوف يتم تنفيذKا kv تا

فورا باشعار ال�يئة ومال@ي الوحدات بأي nعليق مع توضيح أسباب التعليق،  التاkw عندما يتم إÊ¿اء nعليق التقو\م. كما سيقوم مدير الصندوق 

ي ملدير الصندو  وقع مق و واشعارKم بالطر\قة نفس�ا املستخدمة kv االشعار عن التعليق فور انÛ¿اء التعليق. واالفصاح عن ذلك kv املوقع االلك�,̧و

 السوق.

  

 ستؤجل ال�� االسXYداد طلبات اختيار  بمقتضاZا يجري  ال�� اإلجراءات .ه

 ينطبق ال

 

 آخر4ن مس6ثمر4ن ا8x الوحدات ملكية نقل .و

 ال¨سمح مدير الصندوق بنقل ملكية الوحدات إw% مس�ثمر\ن آخر\ن.

 

  الصندوق  FG الصندوق  مدير  اس6ثمار  .ز

 يجوز لشركة فالكم ل�Rدمات املالية و¥صفÛ¿ا مدير الصندوق االش�,اك kv الصندوق ابتداًء من طرحه، ومن 
ً
ثمَّ يمكن تقليص مساKمÛ¿ا تدر\جيا

.
ً
 للمستوى الذي ¨عتÑ, مناسبا

 

 ا0/دد واملواعيد ال�Sائية لتقديم طلبات االشXYاك واالسXYداد FG اي يوم rعامل  التار4خ .ح

 دقيقة من إغالق السوق kv يوم التداول.        15الوقت اW4دد لتقديم طلبات اإلصدار واالس�,داد للوحدات Kو قبل 

 

�اصة الطلبات تقديم إجراءات .طpاك اXYباالش FG ا او  الوحداتZدادXYاس 

يتم شراء و¥يع الوحدات عن طر\ق عروض البيع والشراء خالل ف�,ات التداول وتخضع لقواعد التداول اR9اصة ©سوق أس�م الشر¬ات فيما يخص 

 واس�,داد Kذه الوحدات عن طر\ق صا¸ع السوق أو أي ج�ة مرخصة. ف�,ات التداول وأنواع األوامر. كما يمكن شراء و¥يع الوحدات عن طر\ق ا¸شاء

 

 االسXYداد أو  لالشXYاك األد�ى اp/د .ي

 اW9د األد¸ى إلصدار رزم االصدار/االس�,داد: رزمة واحدة

 

 .الصندوق  ع89 إليه الوصول  عدم تأث*X  ومدىاألد�ى للمبلغ الذي ينوي مدير الصندوق جمعه  اp/د .ك
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وkv حال عدم جمع اW9د األد¸ى خالل مدة الطرح األوkw ملدير الصندوق و°عد اW9صول ع&% موافقة مليون ر\ال سعودي.  50لإلصدار:القيمة األولية 

 kwيئة تمديد مدة الطرح األو�د األد¸ى خالل مدة  21الW9ن لم يتم جمع اÍي ملدير الصندوق و  كحد أق¹�t واإلفصاح عن ذلك kv املوقع االلك�,̧و
ً
يوما

  األوkw سوف يقوم مدير الصندوق بإعادة مبالغ االش�,اك وأي عوائد ناتجة عن اس�ثمارKا اw% مال@ي الوحدات دون أي حسم الطرح

 وقد قام مدير الصندوق باس�يفاء Kذا املتطلب kv ف�,ة الطرح األوkw للصندوق 

 

 .�عادل)ا ما أو  سعودي ر4ال مالي*ن 10 متطلب اس6يفاء لضمان الالزمة الت¢/يحية اإلجراءات .ل

مل عبدء ي�بع مدير الصندوق األح@ام الواردة kv الئحة صناديق االس�ثمار والتعاميم الصادرة عن Kيئة السوق املالية فيما يخص املتطلب الالزم ل

 الصندوق (حيثما ينطبق).

 

 :التوزvع سياسة .10
 والدخل األرEاح توزvع سياسة .أ

الصندوق kv الصندوق ©ش@ل عام. ال يجري الصندوق توز±عات دور\ة ع&% حام&k الوحدات وتنعكس أي يتم االحتفاظ بالتوز±عات املستلمة بواسطة 

 بالشرا
ً
 ء kvمبالغ متوفرة للصندوق من التوز±عات ع&% صاkv قيمة األصول.يجوز ملدير الصندوق إعادة اس�ثمار فائض السيولة حيثما ¬ان مالئما

 مع محفظة املؤشر. أس�م اW4فظة القائمة ©غرض تحقيق التطابق

 لتقدير مدير الصندوق 
ً
 لتقدير مجلس إدارته توز±ع الفائض kv ش@ل توز±عات W9ام&k الوحدات وفقا

ً
kv ومع ذلك ، يجوز أن يجري الصندوق وفقا

   إطار أKداف الصندوق. أي توز±عات من Kذا القبيل تخضع العتماد مجلس إدارة الصندوق.

 

 التقر4£� للتوزvع  التار4خ .ب

 .ينطبق ال

 

 دفع التوزvعات  كيفية .ج

 .ينطبق ال

 

 

 التقار4ر إ8x مال�ي الوحدات:  تقديم .11
 املالية التقار4ر  .أ

 من Ê¿اية الف�,ة الop تم فحص�ا بواسطة املراجع اR9ارkÙ للص 35خالل  سنة نصف ¬ل األولية املالية التقار\رتقوم فالكم بإعداد  -
ً
ندوق و يوما

 تحتوي Kذه التقار\ر ع&% القوائم املالية األولية ومعلومات عن مدير الصندوق وأي معلومات أخرى ©شأن أ¸شطة الصندوق خالل الف�,ة.

 للقوان-ن املالية واألنظمة املطبقة kv اململكة العر¥ية السعوكذلك تقر\ر سنوي مدقق ¨شمل البيانات املالية الop يتم  -
ً
ودية خالل إعدادKا وفقا

 تفاصيل املركز املاkw للصندوق وأدائه باالضافة إw% معلومات عن مدير الصندوق وأ 70
ً
 ©عد Ê¿اية السنة املالية للصندوق متضمنا

ً
م-ن يوما

 يانات املالية السنو\ة واعتمادKا بواسطة املراجع اR9ارkÙ للصندوق.اW9فظ كما Ê kv¿اية السنة املالية. يتم تدقيق الب

 يوÝß عمليات 30خالل  الوحدات مال@ي¨ستلم  -
ً
 من Ê¿اية ¬ل سنة تقر\را

ً
ملك�ا ضافة إw% عدد وقيمة الوحدات الop يباإل خالل تلك الف�,ة  هيوما

nدمات واملصار\ف واألR9مقابل ا kwجماÍثمر خالل تلك الف�,ة و� عاب اR4صومة من مالك الوحدات.املس

 

 الصندوق  تقار4ر  إتاحة ووسائل أماكن .ب

ي ملدير  - يتم nسليم Kذه التقار\ر عند الطلب من خالل م@اتب مدير الصندوق دون أي رسوم، كما سوف يتم ¸شرKا kv املوقع االلك�,̧و

ي  .الصندوق وموقع السوق االلك�,̧و

-  kv ا بماKاملوقع أي معلومات مالية أخرى يتطلب ¸شر kv اKعليق لتقو\م الوحدات سوف يتم ¸شرn ذلك أسعار الوحدات أو اإلعالن عن أي

ي وت@ون متاحة للمس�ثمر\ن من خالل م@اتب مدير الصندوق دون أي رسوم ي ملدير الصندوق أو موقع السوق االلك�,̧و  .االلك�,̧و
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عناو\À¿م امل3iلة 3Ü kvل حام&k الوحدات. وعند الضرورة أو  أي إخطارات للمس�ثمر\ن يقوم مدير الصندوق بإرسال�ا للمس�ثمر\ن حسب -

 ملقتضيات األنظمة سوف يتم ¸شرKا kv الWÏف اليومية.
ً
 وفقا

 

 تزو4د مال�ي الوحدات بالقوائم املالية السنو4ة  وسائل .ج

 رسوم ، كما سوف يتم ¸شرKا kv املوقع يتم تزو\د مال@ي الوحدات بالقوائم املالية السنو\ة عند الطلب من خالل م@اتب مدير الصندوق دون أي

ي. ي ملدير الصندوق وموقع السوق االلك�,̧و  االلك�,̧و

 

 }zل حامF9 الوحدات: .12
 تقوم تداول بإعداد واالحتفاظ ©3iل W9ام&k وحدات الصندوق بصفÛ¿ا م3iل الصندوق. 

 

 :الوحدات مال�ي اجتماع .13
 الوحدات ملال�ي اجتماع عقد إ8x فSUا يد¥8 ال�� الظروف .أ

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

 .) أيام من استالم طلب كتا°ي من أم-ن اW9فظ10يقوم مدير الصندوق بالدعوة الجتماع مال@ي الوحدات خالل ( -

اكÕ, من مال@ي الوحدات الذين  ) أيام من استالم طلب كتا°ي من مالك أو10يقوم مدير الصندوق بالدعوة الجتماع مال@ي الوحدات خالل ( -

 % ع&% األقل من قيمة وحدات الصندوق.25يمل@ون مجتمع-ن أو منفردين 

 

 الوحدات مال�ي اجتماع عقد إ8x الدعوة إجراءات .ب

ي للسوق، و¥إرسال إشع - ي واملوقع اإللك�,̧و ار ت@ون الدعوة الجتماع مال@ي الوحدات باإلعالن عن ذلك kv موقع مدير الصندوق اإللك�,̧و

 : وذلككتا°ي إw% جميع مال@ي الوحدات وأم-ن اW9فظ 

 قبل عشرة أيام ع&% األقل من االجتماع، .1

 قبل االجتماع. وس�تضمن اإلشعار تار\خ االجتماع وم@انه ووقته والقرارات املق�,حة21و¥مدة ال تز\د عن ( .2
ً
 .) يوما

 إال إذا حضره عدد من مال@ي  -
ً
% ع&% األقل من قيمة وحدات 25الوحدات يمل@ون مجتمع-ن ال ي@ون إجتماع مال@ي الوحدات WXيحا

 .الصندوق العام

إذا لم ¨ستوِف النصاب املذ¬ور kv الفقرة السابقة ، فسيقوم مدير الصندوق بالدعوة الجتماع ثا¸ي باإلعالن عن ذلك kv موقع مدير  -

ي للسوق و¥إرسال إشعار كتا°ي إw% جمي ي واملوقع اإللك�,̧و  ع مال@ي الوحدات وأم-ن اW9فظ قبل موعد اإلجتماع الثا¸يالصندوق اإللك�,̧و

 أيا ¬انت ¸سبة الوحدات املمثلة kv اإلجتماع5بمدة التقل عن (
ً
 .) أيام. و±عد اإلجتماع الثا¸ي WXيحا

 يجوز ل@ل مالك وحدات nعي-ن وكيل له لتمثيله kv اجتماع مال@ي الوحدات. -

 

 تصو4ت مال�ي الوحدات  حقوق  .ج

 وحدات اإلدالء بصوت واحد kv اجتماع مال@ي الوحدات عن ¬ل وحدة يمتلك�ا وقت االجتماع.يجوز ل@ل مالك 

 

 :الوحدات مال�ي حقوق  .14
 من مدير الصندوق  -

ً
 .اW9صول ع&% مذكرة املعلومات وم�Rص املعلومات الرئ�سية باللغة العر¥ية مجانا

ة موجزة و°سيطة، و\تضمن املعلومات املتعلقة بخصائص اW9صول ع&% م�Rص املعلومات الرئ�سية الذي ¨عده مدير الصندوق بطر\ق -

 .الصندوق 
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 عند  -
ً
اW9صول ع&% م�Rص ل3iل مال@ي الوحدات (ع&% أن يظ�ر Kذا امل�Rص جميع املعلومات املرتبطة باملالك مقدم الطلب فقط) مجانا

 .الطلب

 .ق التصو\ت kv إجتماعات مال@ي الوحداتح –ر &% س²يل املثال ال اW9صع –ممارسة جميع اW9قوق املرتبطة بالوحدات بما kv ذلك  -

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

�o بدون رسوم اس�,داد (إن وجدت) -áغي-, أساn الصندوق العام املفتوح) قبل سر\ان أي kvاس�,داد الوحدات ( 

 من سر\ان التغي-,21°ي من مدير الصندوق بأي nغي-,ات م�مة مق�,حة قبل (تلقي إشعار كتا -
ً
 .) يوما

 اس�,داد الوحدات (kv الصندوق العام املفتوح) قبل سر\ان أي nغي-, م�م بدون رسوم اس�,داد (إن وجدت) -

 .من سر\ان التغي-,) أيام 8تلقي إشعار كتا°ي من مدير الصندوق بأي nغي-, واجب اإلشعار kv الصندوق العام قبل ( -

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

 .تلقي إشعار فوري من مدير الصندوق عند قيامه بإÊ¿اء التعليق لالش�,اك أو االس�,داد لوحدات للصندوق  -

 .kv اW9صول ع&% nعو\ض من مدير الصندوق عن جميع أخطاء التقو\م أو ال�سع-, ملال@ي الوحدات املتضرر\ن اW9ق -

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

 للمادة ( -
ً
 .صناديق االس�ثمار) من الئحة 70أن يل�³م مدير الصندوق بتطبيق جميع متطلبات اجتماعات مال@ي الوحدات وفقا

 للمادة ( -
ً
 .) من الئحة صناديق االس�ثمار71أن يل�³م مدير الصندوق بتطبيق جميع متطلبات تقديم التقار\ر إw% مال@ي الوحدات وفقا

 .kv حال دمج الصناديق، يل�³م مدير الصندوق بتطبيق جميع متطلبات الباب السا©ع من الئحة صناديق االس�ثمار -

 .وري من مدير الصندوق عند عزله ألم-ن اW9فظ املع-ن من قبلهتلقي إشعار كتا°ي ف -

 تلقي إشعار من مدير الصندوق عند إÊ¿اء الصندوق العام. -

 اW9صول ع&% معلومات عن صاkv قيمة األصول للوحدة وسعر الوحدة اإلرشادي بالطر\قة والتوقيت املفÝÏ عنه K kvذه الjشرة. -

 سÛ¿دفة بالطر\قة والتوقيت املفÝÏ عنه K kvذه الشروط واألح@ام.اW9صول ع&% معلومات عن سلة األس�م امل -

  

 مال�ي الوحدات:  مسؤوليات .15
ال ت�,تب  تقتصر مسئولية مال@ي الوحدات kv تحمل خسارة اس�ثماره kv الصندوق أو جزء منه، والي@ون له أي مسئولية عن ديون وال�³امات الصندوق.

 ت. ع&% حامل الوحدات أي ال�³امات تتجاوز سعر الشراء املدفوع مقابل الوحدات وال ت�,تب عليه أي ال�³امات أخرى ن�يجة القتنائه للوحدا
 

 :الوحدات خصائص .16
²ية kv أس�م الصندوق، وال تمثل وحدات الصندوق W9املÂ¿ا ملكية ¸س .وحدات الصندوق kl من نفس النوع ول�ا نفس القيمة واملم-³ات واW9قوق  -

 وÍنما تمثل حصة ¸س²ية kv الصندوق. 

 وحدة من وحدات الصندوق املتداولة. 25,000تت@ون ¬ل رزمة إصدار أو اس�,داد من  -

 ر\ال سعودي.  20القيمة األولية لوحدة الصندوق  -

عملية إصدار واس�,داد وحدات الصندوق ت@ون ع&% أساس عي¾o حيث ي�بادل مدير الصندوق وصا¸ع السوق وحدات الصندوق مقابل سلة من  -

 األس�م عن طر\ق أم-ن اW9فظ ألغراض اصدار واس�,داد الوحدات . 

ي وال تصدر kv ش@ل ش�ادات ورقية.  -  kv ش@ل 3Üل الك�,̧و
ً
  تصدر وحدات الصندوق الك�,ونيا

 

 :الصندوق  وأح�ام شروط FG التغي*Xات .17
افقات واالشعارات ا0/ددة بموجب  .أ يخضع Zذا الصندوق zpميع األح�ام املنظمة لتغي*X شروط وأح�ام صناديق االس6ثمار العامة واملو

 الئحة صناديق االس6ثمار.

 الصندوق  وأح�ام شروط r FGغي*Xات أي عن لإلشعار  ست6بع ال��اإلجراءات  .ب
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وحدات kv الصندوق يوافق املشارك ع&% أن شروط وأح@ام الصندوق الواردة K kvذه الjشرة، و¥نود طلب االش�,اك أو أي وثائق أخرى بامتالك  -

 .ذات عالقة بالصندوق ستحكم العالقة ب�نه و ب-ن مدير الصندوق 

 للمتطلبات النظا -
ً
مية واللوائح املرعية، بتعديل Kذه الشروط يوافق املشارك كذلك ع&% أن مدير الصندوق قد يقوم من وقت آلخر، وفقا

روط واألح@ام، أو أي وثائق أخرى، ©عد اW9صول ع&% موافقة مال@ي الوحدات ومن ثم موافقة Kيئة السوق املالية ع&% التغي-,ات األساسية kv ش

ل التغي-,ات األساسية kv موقعه وأح@ام الصندوق. وkv تلك اW9الة، يقوم مدير الصندوق بإشعار مال@ي الوحدات واإلفصاح عن تفاصي

ي للسوق وذلك قبل ( ي واملوقع اإللك�,̧و  .) أيام من سر\ان التغي-,10اإللك�,̧و

  الوحداتيقوم مدير الصندوق بإشعار Kيئة السوق املالية ومال@ي  -
ً
 بأي nغي-,ات م�مة مق�,حة kv شروط وأح@ام الصندوق. وkv تلك كتابيا

 من سر\ان التغي-,. كما سيقوم مدير الصندو 21ار مال@ي الوحدات بالتغي-,ات امل�مة وذلك قبل (اW9الة، يقوم مدير الصندوق بإشع
ً
ق ) يوما

ي للسوق وذلك قبل ( ي واملوقع اإللك�,̧و  .) أيام من سر\ان التغي-,10باإلفصاح عن تفاصيل التغي-,ات امل�مة kv موقعه اإللك�,̧و

 بأي nغي-,ات واجبة اإلشعار وذلك قبل (يقوم مدير الصندوق بإشعار Kيئة السوق املالي -
ً
ي-,. ) أيام من سر\ان التغ8ة ومال@ي الوحدات كتابيا

ي للسوق وذلك قبل ( ي واملوقع اإللك�,̧و ) 21كما سيقوم مدير الصندوق باإلفصاح عن تفاصيل التغي-,ات الواجبة اإلشعار kv موقعه اإللك�,̧و

 أيام من سر\ان التغي-,.

 

 الصندوق  إ�Sاء .18

ن إذا الصندوق  إÊ¿اء الصندوق  ملدير يجوز  -  االقتصادي ال�شغيل لتÑ,ير ¬افية غ-, اإلدارة تحت الصندوق  أصول  قيمة أن له تب-َّ

 Kذه kv. الصندوق  إلÊ¿اء ¬اف س²ب أÊ¿ا الصندوق  مدير يرى  أخرى  ظروف أي أو األنظمة  n kvغي-, أي حدوث حالة kv أو للصندوق،

  الوحدات مال@ي وÍشعار املالية السوق  Kيئة بإخطار الصندوق  مدير يقوم اW9الة،
ً
 ال بمدة وذلك الصندوق  إÊ¿اء kv برغبته كتابيا

  21 عن تقل
ً
 .فيه الصندوق  إÊ¿اء املزمع التار\خ من يوما

- kv اء حالة¿Êا تتم الصندوق  أصول  فإن الصندوق، إ¿Ûسديد و\تم تصفيn  صوم املتعلقة واالل�³امات الديونR9األصول  وأما با 

  30خالل  املشارك-ن ع&% توز±ع�ا فيتم التصفية من املتبقية
ً
 وحداتال إجماkw إw% مjسو¥ة وحداã¿م تمثل�ا الop بالjسبة (ثالثون) يوما

 يتم لم ما للمس�ثمر\ن توز±عات أي عمل يتم لن فإنه الصندوق، تصفية بدء حالة kv. بذلك الصندوق  مدير من تأكيد إصدار و\تم

 FG حالة ا�Sاء الصندوق، .الصندوق  مدير بواسطة التصفية حصيلة واستالم الصندوق  أصول  ¬افة تصفية

 

 :الصندوق  مدير  .19
 ومسؤولياته وواجباته الصندوق  مدير  م)ام .أ

 لألس�م السعودية.فالكم املتداول  تأس�س و3inيل وطرح صندوق  -

 صا¸ع السوق إلتمام عمليات إصدار واس�,داد الوحدات. nعي-ن صا¸ع السوق وال�,ت�ب لرأس املال ال�شغي&k املبدäي والتjسيق املستمر مع -

شر معلومات املؤشر. -  nعي-ن مزود خدمة املؤشر واالتفاق معه ع&% آلية حساب وتقو\م ̧و

 nعي-ن أم-ن اW9فظ والتjسيق املستمر لعمليات إصدار واس�,داد الوحدات. -

 وضع سياسات الصندوق وتحديد آلية إصدار واس�,داد الوحدات. -

 إلدراج وحدات الصندوق. اإلعداد -

 التأكد من مطابقة األداء وnسو\ة ومعا39ة االنحرافات. -

 مراقبة األداء والعمل ع&% تحقيق أKداف الصندوق kv اطار االس�,اتيجية والسياسات املعلنة. -

 تحديد م@ونات سلة األس�م واإلعالن عÀ¿ا وعن العناصر النقدية، إن وجدت. -

 ادة التوازن مع مستوى إعادة التوازن W4فظة املؤشر.التأكد ©ش@ل دوري من عمليات إع -

 التأكد من قيام صا¸ع السوق بتوف-, السيولة. -

شر صاkv قيمة األصول والقيمة اإلرشادية للوحدة. -  التأكد من WXة حساب ̧و

 التأكد من ¸شر املعلومات الop تتعلق باملؤشر. -
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الصندوق بحكمة و°عدل Æ¿دف تحقيق األKداف االس�ثمار\ة للصندوق املضمنة kv  يتوw% مدير الصندوق (شركة فالكم ل�Rدمات املالية) إدارة -

 .Kذه الjشرة كما يراkv kå ¬ل األحوال مصاÝ9 حام&k الوحدات kv إطار شروط وأح@ام الصندوق 

 ابط ذات العالقة الواردة) ("أKداف صندوق االس�ثمار") من Kذه الjشرة وكذلك بالضو 3يل�³م مدير الصندوق بالضوابط الواردة kv الفقرة ( -

 .) ("قيود االس�ثمار") الواردة kv الئحة صناديق االس�ثمار41ضمن املادة (

يل�³م مدير الصندوق كذلك بالضوابط الشرعية لالس�ثمار، و\قوم و°ش@ل دوري بالتأكد من توافق جميع اس�ثمارات الصندوق مع املعاي-,  -

ية للصندوق تحت إشراف ال�يئة الشرعية للصندوق، وتبليغ مجلس إدارة الصندوق kv حينه والضوابط الشرعية املعتمدة من ال�يئة الشرع

 .بأي مخالفات جوKر\ة

 

 حق مدير الصندوق r FGعي*ن مدير صندوق من الباطن  .ب

 .الباطن من صندوق  مدير nعي-ن الصندوق  ملدير يحق

 

 هاس6بدال أو  الصندوق  مدير  لعزل  املنظمة األح�ام .ج

، وذلك kv حلل�يئة حق عزل 
ً
 لتعي-ن مدير صندوق بديل للصندوق أو اتخاذ أي تدب-, آخر تراه مناسبا

ً
ال مدير الصندوق واتخاذ أي إجراء تراه مناسبا

 وقوع أي من اW9االت اآلتية:

 .مؤسسات السوق املاليةتوقف مدير الصندوق عن ممارسة ¸شاط اإلدارة دون إشعار ال�يئة بذلك بموجب الئحة  .1

 .أو nعليقه من قبل ال�يئة همدير الصندوق kv ممارسة ¸شاط اإلدارة أو WÜب إلغاء ترخيص .2

 .kv ممارسة ¸شاط اإلدارة هتقديم طلب إw% ال�يئة من مدير الصندوق إللغاء ترخيص .3

 .ال�³ام النظام أو لوائحه التنفيذيةب -ش@ل تراه ال�يئة جوKر\ا© -إذا رأت ال�يئة أن مدير الصندوق قد أخل  .4

اW4فظة االس�ثمار\ة الذي يدير أصول صندوق االس�ثمار أو 3æزه أواستقالته مع عدم وجود Rsص آخر م3iل لدى مدير الصندوق وفاة مدير  .5

 قادر ع&% إدارة أصول صندوق االس�ثمار أو أصول الصناديق الop يديرKا مدير اW4فظة.

 Kر\ةأÊ¿ا ذات أKمية جو  –بناء ع&% أسس معقولة  –أي حالة أخرى ترى ال�يئة  .6

 

 :اp/فظ أم*ن .20

 ومسؤولياته وواجباته اp/فظ أم*ن م)ام .أ
 اW9فظ املادي ألصول الصندوق، عند اW9اجة. -

-  
ً
 :ع&% النحو التاkw لتوجÂ¿ات مدير الصندوق إلصدار واس�,داد وحدات الصندوق  القيام بإجراءات تنفيذ الطلبات املقدمة من صا¸ع السوق وفقا

 مدير الصندوق.  املعلومات املعلن عÀ¿ا بواسطةمراجعة م@ونات اW4فظة kv ضوء  -

- %wم والعناصر النقدية األخرى من حساب صا¸ع السوق إ�عند تنفيذ طلب إصدار الوحدات يقوم صا¸ع السوق بال�,ت�ب لتحو\ل سلة األس 

 حساب مدير الصندوق.
 اب صا¸ع السوق. عند تنفيذ طلب اس�,داد الوحدات يقوم أم-ن اW9فظ بالتأكد من وجود الوحدات kv حس -

 تداول. ال�,ت�ب للقيام بإصدار واس�,داد وحدات الصندوق والتأكد من أن عملية اإلدراج (أو وقف اإلدراج) قد تمت ©ش@ل WXيح من طرف -

W4ولة W9ساب ا عند االصدار، التأكد من أن عدد وقيمة الوحدات الop جرى تحو\ل�ا W9ساب الصندوق nعادل عدد وقيمة وحدات اإلصدار -

 صا¸ع السوق.

 السوق. ت�ناسب مع سلة األس�م (وقيم�ا) اW4ولة W9ساب صا¸ع عند االس�,داد، التأكد من أن وحدات الصندوق (وقيم�ا) -

 nسو\ة عمليات إصدار واس�,داد الوحدات خالل اليوم مع تداول.  -

 

 حق أم*ن اp/فظ r FGعي*ن أم*ن حفظ من الباطن .ب

 .الباطن من حفظ أم-ن nعي-ن اW9فظ ألم-ن يحق ال
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 األح�ام املنظمة لعزل أم*ن اp/فظ أو اس6بداله .ج

 عزل أم-ن اW9فظ املع-ن من قبل مدير الصندوق أو إتخاذ أي تدب-, تراه مناسب ف حال وقوع أي من اW9االت اآلتية : لل�يئة -

 . املاليةمؤسسات السوق أم-ن اW9فظ عن ممارسة ¸شاط اW9فظ دون اشعار ال�يئة بذلك بموجب الئحة  توقف .1

 . ال�يئة قبل من nعليقه أو WÜبه أو اW9فظ ¸شاط ممارسة kv اW9فظ أم-ن ترخيص إلغاء .2

 .اW9فظ ¸شاط ممارسة kv ترخيصه إللغاء اW9فظ أم-ن من Kيئة إw% طلب تقديم .3

 . التنفيذية لوائحه أو النظام ل�³امبا –ش@ل تراه ال�يئة جوKر\ا © –رأت ال�يئة أن ام-ن اW9فظ قد أخل  إذا .4

 أÊ¿ا ذات أKمية جوKر\ة  –بناء ع&% اسس معقولة  –أي حالة اخرى ترى ال�يئة  .5

kv ذهK  فظW9الة سيقوم مدير الصندوق بتع-ن أم-ن حفظ بديل ونقل مسؤوليات اW9ا%wفظ أم-ن إW960 خالل البديل ا  
ً
 . nعي�نه من يوما

 

 kv .يجوز ملدير الصندوق عزل أم-ن اW9فظ بموجب إشعار كتا°ي إذا رأى ©ش@ل معقول أن عزل أم-ن اW9فظ kv مص�Wة مال@ي الوحدات كما -

 من nسلم أم-ن اW9فظ اإلشعار الكتا°ي30سيقوم مدير الصندوق بتعي-ن أم-ن حفظ بديل له خالل ( اW9الة Kذه
ً
 س�تم اإلفصاح فور و  .) يوما

ً
ا

ي عن nعي-ن أم-ن حفظ بديل. kv موقع مدير ي وموقع السوق اإللك�,̧و  الصندوق اإللك�,̧و

 

 :القانو�ي ا0/اسب .21
 اسم ا0/اسب القانو�ي  .أ

 برا¨س وتر Kاوس ¬و¥ر  شركة

 

 م)ام ا0/اسب القانو�ي وواجباته ومسؤولياته  .ب

ي بمراجعة القوائم املالية األولية والسنو\ة للصندوق.  يقوم اW4اسب القان̧و

 

 األح�ام املنظمة لعزل ا0/اسب القانو�ي أو اس6بداله  .ج

ي بديل أو nغي-,ه ف جب عليه أخذ موافقة مجلس إدارة الصندوق. و\@ون ألعضاء مجلس االدارة يkv حال أراد مدير الصندوق nعي-ن أي محاسب القان̧و

ي أو توجيه مدير الصندوق لتغي-, اW4اسب ا ي املع-ن، kv أي من اW9االت اآلتيةاW9ق kv رفض nعي-ن اW4اسب القان̧و  :لقان̧و

ي تتعلق بتأدية م�امة -  .وجود ادعاءات قائمة وم�مة حول سوء السلوك املoç للمحاسب القان̧و

ي للصندوق مستقال -  .إذا لم ¨عد اW4اسب القان̧و

ي ال يملك املؤKالت واÑR9,ات ال@افية لتأدية -  .م�ام املراجعة ©ش@ل مرض إذا قرر مجلس إدارة الصندوق أن اW4اسب القان̧و

ي املعّ-ن فيما يتعلق بالصندوق. -  إذا طلبت ال�يئة وفق لتقديرKا اW4ض nغي-, اW4اسب القان̧و

 

 :الصندوق  أصول  .22
 .االس�ثمار صندوق  لصاÝ9 الjشرة Kذه من) 20( الفقرة kv اW4دد اW9فظ أم-ن بواسطة محفوظة الصندوق  أصول  جميع .أ

 ¬ل صندوق اس�ثماري عن أصوله وعن أصول عمالئه اآلخر\ن يجب ع&% ام-ن اW9فظ فصل أصول  .ب

إن أصول صندوق االس�ثمار مملوكة ©ش@ل جماkå ملال@ي الوحدات ملكية مشاعة. وال يجوز ان ي@ون ملدير الصندوق أو مدير الصندوق من  .ج

ل صول الصندوق أو مطالبة فيما يتعلق بتلك األصو الباطن أو أم-ن اW9فظ أو أم-ن اW9فظ من الباطن أو مقدم املشورة أو املوزع أي مص�Wة kv أ

 لوح
ً
ت داإال إذا ¬ان مدير الصندوق أو مدير الصندوق من الباطن او أم-ن اW9فظ أو أم-ن اW9فظ من الباطن أو مقدم املشورة او املوزع مال@ا

 Æ¿ذه املطالبات بموجب أح@ام الئحة صناديق
ً
االس�ثمار وأفÝÏ عÀ¿ا K kvذه الشروط واألح@ام  الصندوق وذلك kv حدود ملكيته أو ¬ان مسموحا

 أو مذكرة املعلومات".
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 :الوحدات مالك من إقرار  .23
 بالصندوق  اR9اصة الرئ�سية املعلومات وم�Rص املعلومات ومذكرة الصندوق  وأح@ام شروط ع&% باالطالع يقر فإنه الصندوق  kv الوحدات مالك بمشاركة

 فÂ¿ا اش�,ك الop الوحدات خصائص ع&% بموافقته يقر وكذلك
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 مذكرة املعلومات
 اسم الصندوق 

 السعودية لألس)م املتداول  فالكم صندوق 
 ) مفتوح عام اس6ثماري  (صندوق 

 مدير الصندوق 

�دمات فالكم شركة�  املالية ل

 أم*ن اp/فظ 

  املالية البالد شركة

 تار4خ إصدار مذكرة املعلومات 

 م16/03/2010

 آخر تحديث ل)ا تم بتار4خ

 م28/10/2020

 

 املالية السوق  Kيئة عن الصادرة االس�ثمار صناديق الئحة ألح@ام ومحتو\اã¿ا السعودية لالس�م املتداول  فالكم بصندوق  اR9اصة املعلومات مذكرة تخضع

"ÝÏثمر\ن نن� مoç" مس�شار بمشورة باألخذ ننÝÏ املعلومات، مذكرة محتو\ات ف�م nعذر حال وkv وف�م�ا. املعلومات مذكرة محتو\ات بقراءة املس

 Zام إشعار

 ¬امل ومنفردين مجتمع-ن الصندوق  إدارة مجلس وأعضاء الصندوق  مدير و\تحمل علÂ¿ا. املوافقة وتمت الصندوق  إدارة مجلس قبل من املعلومات مذكرة روجعت

 املعلومات واكتمال بWÏة الصندوق  ومدير الصندوق  إدارة مجلس أعضاء و\ؤكد يقر كما املعلومات. مذكرة kv الواردة املعلومات واكتمال دقة عن املسؤولية

 مضللة. غ-, املعلومات مذكرة kv الواردة والبيانات املعلومات أن ع&% و\ؤكدون  يقرون كما املعلومات، مذكرة kv الواردة

 

 يتعلق تأكيد اي nعطي وال املعلومات، مذكرة محتو\ات عن مسؤولية أي ال�يئة تتحمل ال وحداته. وطرح االس�ثمار صندوق  تأس�س ع&% املالية السوق  Kيئة وافقت

 nعطي وال مÀ¿ا. جزء اي ع&% تماداالع عن او املعلومات مذكرة kv ورد عما تjتج خسارة أي ومن ¬انت، م�ما مسؤولية أي من صراحة نفس�ا وتخ&k اكتمال�ا، أو بدقÛ¿ا

 WXة تأكيد أو فيه باالس�ثمار توصيÛ¿ا الصندوق  تأس�س ع&% موافقÛ¿ا nع¾o وال عدمه من الصندوق  kv االس�ثمار جدوى  ©شأن توصية أي املالية السوق  Kيئة

 .يمثله من او للمس�ثمر د¨عو  �ثماراالس قرار أن ع&% وتؤكد املعلومات، ومذكرة واألح@ام الشروط kv الواردة املعلومات

 

 لصندوق  املعينة الشرعية الرقابة 39نة قبل من ا34ازة الشرعية املعاي-, مع متوافق صندوق  أنه ع&% السعودية) لالس�م املتداول  فالكم (صندوق  اعتماد تم

 االس�ثمار.
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 صندوق االس6ثمار: -1
 اسم صندوق االس6ثمار. .أ

 لألس�م السعودية.صندوق فالكم املتداول 

 تار4خ إصدار شروط وأح�ام الصندوق.  .ب

 م16/03/2010املوافق  Kـ30/03/1431

افقة ال)يئة ع89 تأسdس صندوق االس6ثمار وطرح وحداته. .ج  تار4خ مو

 م.16/03/2010املوافق  Kـ30/03/1431

 مدة صندوق االس6ثمار وتار4خ االستحقاق (حيثما ينطبق). .د

 تار\خ وال الصندوق  لعمل محددة مدة Kناك ي@ون  ولن مفتوح، عام اس�ثماري  صندوق  Kو السعودية لألس�ماملتداول  فالكم صندوق 

 .الصندوق  الستحقاق

 عملة صندوق االس6ثمار  .ه

 .عملة الصندوق kl الر\ال السعودي

 سياسات االس6ثمار وممارساته: -2
 .األZداف االس6ثمار4ة لصندوق االس6ثمار .أ

وم@اسب رأسمالية ع&% املدى الطو\ل من خالل اإلدارة غ-, الjشطة لسلة من األس�م السعودية املدرجة ¨س§% الصندوق لتحقيق نمو 

 kv السوق السعودي ©غرض تحقيق مستوى أداء يماثل أداء املؤشر قبل الرسوم واملصار\ف.

 
 نوع (أنواع) األوراق املالية ال�� سوف �س6ثمر الصندوق فSUا @ش�ل أسا��ª. .ب

 ¨س�ثمر الصندوق kv أس�م الشر¬ات املتوافقة مع الضوابط الشرعية املدرجة واملتداولة kv سوق تداول kv اململكة العر¥ية السعودية 

 املرابحات صفقات مثل األجل قص-,ة النقد سوق  أدوات kv لديه املتوفر النقد ¨س�ثمر قد الصندوق كما أن . املؤشر محفظة ضمن

 .  االس�ثمار\ة الصندوق  أKداف إطار وkv الصندوق  مدير تقدير وفق

 

افية منطقة أو  مع*ن بلد FG أو  القطاعات من مجموعة أو  صناعة أو  معينة مالية أوراق FG االس6ثمار  لXYك*»  سياسة أي .ج   معينة جغر

 kv تداول  سوق  kv واملتداولة املدرجة الشرعية الضوابط مع املتوافقة الشر¬ات أس�م kv أصوله من% 95 األقل ع&% الصندوق  ¨س�ثمر

    .السعودية العر¥ية اململكة

 kv ¬اٍف  نقد ع&% اW4افظة يتم ب�نما األصول  لتوز±ع الjس²ية األوزان مراعاة مع املؤشر محفظة م@ونات kv الصندوق  ¨س�ثمر حيث

 .الصندوق  ع&% أخرى  ال�³امات وأي املصار\ف ملواج�ة مستمر ©ش@ل الصندوق 

 

 املالية ال�� يحتمل أن �شXYي أو ي¬يع الصندوق فSUا اس6ثماراته.أسواق األوراق  .د

 جميع اس�ثمارات الصندوق ست@ون kv االسواق املالية السعودية.

 أنواع املعامالت واألساليب واألدوات ال�� يمكن ملدير الصندوق استخدام)ا @غرض اتخاذ قراراته االس6ثمار4ة لصندوق االس6ثمار. .ه

 أي وع&%). القياس مؤشر( السعودية لألس�م 30 فالكم مؤشر محفظة م@ونات kv باالس�ثمار الjشطة غ-, اإلدارة أسلوب الصندوق  ي�بع

 kv ¬اٍف  نقد وتوفر املؤشر أداء مطابقة من التأكد ©غرض) األقل ع&% سنة ر°ع ¬ل( دوري ©ش@ل التوازن  اعادة عمليات تتم حال،

 .الصندوق 
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 الصندوق  kv ¬اٍف  نقد ع&% اW4افظة يتم ب�نما األصول  لتوز±ع الjس²ية األوزان مراعاة مع املؤشر محفظة م@ونات kv الصندوق  ¨س�ثمر -

 .الصندوق  ع&% أخرى  ال�³امات وأي املصار\ف ملواج�ة مستمر ©ش@ل

 عند دفاعية اس�ثمارات kv مؤقت ©ش@ل للدخول  ¨س§% وال األخرى  االس�ثمار\ة الصناديق مثل املؤشر أداء لتجاوز  الصندوق  ¨س§% ال -

 .اإلرشادي املؤشر أداء ومطابقة W4ا¬اة الصندوق  و±س§% فيه املبالغ التقييم حالة kv أو السوق  انخفاض

 الرأسمالية وامل@اسب النمو لتحقيق الصندوق  أKداف أن من للتأكد املؤشر بتقو\م األقل ع&% سنوي  أساس ع&% الصندوق  مدير يقوم -

    .مناسب ©ش@ل تتحقق أن يمكن الطو\ل املدى ع&%

 :االس6ثمار سياسات

 .مستوى  أد¸ى عند االنحراف ¸سبة ع&% اW4افظة خالل من املؤشر أداء W4ا¬اة الصندوق  ¨س§% -

 والرسوم الدخل عوامل االعتبار kv األخذ مع% 1 أق¹�t بحد املؤشر بأداء مقارنة انحراف Kامش ع&% للمحافظة الصندوق  مدير ¨س§% -

 .واملصار\ف

 .للمؤشر اليومي األداء بمستوى  مقارنة الصندوق  لعائد يوم ¬ل kv النقصان أو للز\ادة انحراف كمعامل االنحراف ¸سبة قياس يتم *  

 اليومي والعائد اإلرشادي للمؤشر اليومي العائد مستوى  ب-ن سنوي  أساس ع&% 0.99 قدره ارتباط معامل لتحقيق الصندوق  ¨س§% -

    .للصندوق 

 الوحدات رزم تفاصيل). نقدية W9صة باإلضافة األس�م من سلة( فقط عي¾o ©ش@ل الوحدات واس�,داد إصدار kv يتعامل الصندوق  -

  .يومي ©ش@ل الصندوق  مدير بواسطة عÀ¿ا اإلعالن يتم النقدي والعنصر األس�م سلة وم@ونات

. الصندوق  وحدات W9ام&k فائدة أفضل يحقق بما باس�ثماراته تتعلق الop الشر¬ات تصرفات عن الناتجة حقوقه الصندوق  يمارس -

 يقوم والop فÂ¿ا املس�ثمر األس�م من ألي املمنوحة اإلصدار حقوق  ممارسة kv الصندوق  ¨شارك االصدار حقوق  ممارسة عند ذلك، مثال

  W4فظته التوازن  إعادة ©عملية بدوره اإلرشادي املؤشر
ً
 النقد توف-, يجوز . تحدث أن يمكن انحرافات أي بمعا39ة االKتمام مع لذلك تبعا

 الjسoÅ البيع( األس�م من الصندوق  محفظة م@ونات لبعض الjسoÅ البيع طر\ق عن) الضرورة عند( اإلصدار حقوق  ملمارسة املطلوب

o¾بالوزن يخل ال بما ¨ع oÅسjساب عملية). البيع عملية ©عد املؤشر مع مقارنة للمحفظة الW9قوق  اW9 الشر¬ات وتصرفات اإلصدار 

  تتم العالقة ذات األخرى 
ً
  .علÂ¿ا واملتعارف املقبولة اW4اس²ية املعاي-, إطار وkv لألعمال العادي السياق kv املتبع لألسلوب وفقا

  الصندوق  Æ kv¿ا االحتفاظ س�تم الصندوق  ¨ستلم�ا الop التوز±عات -
ً
 سياسة إw% يرجع( ذلك إw% وما واملصار\ف الرسوم ألغراض مبدئيا

 ).واألح@ام الشروط Kذه ضمن التوز±عات

 أفضل يحقق بما الالزمة بالتصرفات الصندوق  مدير يقوم أوغ-,Kا االستحواذ أو الدمج مثل للشر¬ات أخرى  تصرفات أي حدوث عند -

 ألي ن�يجة للمؤشر الjسoÅ بالوزن مقارنة للصندوق  الjسoÅ الوزن ب-ن اختالل أي حدوث حالة kv حال أي وع&%. الوحدات W9ام&k فائدة

  للمحفظة التوازن  باعادة الصندوق  مدير يقوم الشر¬ات تصرفات من
ً
 .لذلك تبعا

 محفظته kv الصندوق  ¨س�ثمر الذي املؤشر فإن حال أي وع&%. الشرعية الضوابط مع محفظته م@ونات بمطابقة يقوم ال الصندوق   -

 لألغراض محفظته أس�م ب�نقية املؤشر يقوم. املؤشر محفظة kv باالس�ثمار فقط يقوم والصندوق  الشرعية الضوابط مع يتوافق

 الop األس�م من بالتخلص ذلك ©عد الصندوق  مدير و\قوم للصندوق  الشرعية ال�يئة توجÂ¿ات ع&% بناءً  سنوي  ر°ع أساس ع&% الشرعية

 . الشرعية الضوابط تتجاوز 
ً
 مص�Wة بمراعاة الصندوق  مدير و\قوم W4فظته التوازن  إعادة ©عمليات الصندوق  مدير يقوم لذلك وتبعا

k&الوحدات حام kv م من التخلص حالة�األس opم من مز\د ©شراء ذلك ©عد الصندوق  و\قوم. الشرعية الضوابط تتجاوز  ال�األس 

 .املؤشر محفظة مع الjسoÅ التطابق لتحقيق

- kv غ-, حالةn م ز\ادة أو من التخلص( املؤشر�املؤشر محفظة مستوى  مع أخرى  مرة الصندوق  لوضع الصندوق  مدير ¨س§%) األس 

 .للمحفظة التوازن  إعادة عملية بإجراء

 .التوازن  إعادة مرحلة خالل الوحدات واس�,داد إصدار لعملية مؤقت بإيقاف الصندوق  يقوم أن يجوز  -

 

 أنواع األوراق املالية ال�� ال يمكن إدراج)ا ضمن اس6ثماراته. .و
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 بالفقرة لن يقوم 
ً
 ج ./2الصندوق باالس�ثمار kv أوراق مالية غ-, الop تم ذكرKا سابقا

 القيود ع89 نوع (أنواع) االوراق املالية أو األصول األخرى ال�� يمكن للصندوق االس6ثمار فSUا. .ز

 من الئحة الصناديق االس�ثمار\ة الصادرة عن ال�يئة.   41يل�³م الصندوق بقيود االس�ثمار الواردة kv الفقرة 

 

اp/د الذي يمكن فيه اس6ثمار أصول الصندوق FG وحدات صندوق أو صناديق اس6ثمار يديرZا مدير الصندوق او مديرو صناديق  .ح

 آخرون.

  .ال ينطبق

، وسياسة مدير الصندوق @شأن ممارسة صالحيات االقXYاض، وEيان سياساته فيما ار FG االقXYاضصالحيات مدير صندوق االس6ثم .ط

 .يتعلق برZن أصول الصندوق 

 .أخرى  أطراف ألي قروض بمنح مخول  غ-, الصندوق  -

 عمليات أÊ¿ا ع&% تفس-,Kا يمكن عمليات بأي يقوم لن الصندوق  مدير فإن وعليه باالق�,اض، بالقيام مخول  غ-, الصندوق  -

 .اق�,اض

 

 اإلفصاح عن اp/د األع89 للتعامل مع طرف نظ*X.  .ي

 ال ينطبق 

 سياسة مدير الصندوق إلدارة مخاطر الصندوق.  .ك

االل�³ام بنظام السوق املالية ولوائحه التنفيذية والئحة صناديق االس�ثمار الصادرة عن مجلس Kيئة السوق املالية واألنظمة  -

 السار\ة kv اململكة العر¥ية السعودية.واللوائح األخرى ذات العالقة 

 لصندوق.اح@ام أW9دود االس�ثمار\ة كما وردت kv شروط و االل�³ام با -

االل�³ام بآلية اتخاذ القرار االس�ثماري للصندوق، والس§k ل�Wصول ع&% أكÑ, قدر من املعلومات ذات العالقة بأي اس�ثمار يقرر  -

 الصندوق الدخول به.

 االل�³ام أل¸شطة الصندوق وال�³ام مدير الصندوق بحدوده االس�ثمار\ة، وواجباته تجاه العميل.متا©عة قسم املطابقة و  -

 أما اR4اطر الغ-, قابلة للتjبؤ فستقوم فالكم ببذل ا39�د W4اولة دراسة Kذه اR4اطر قبل اتخاذ القرار االس�ثماري. -

 :الصندوق  فÂ¿ا ¨س�ثمر الop األس�م إدراج وقف -

 وفق الصندوق  يتصرف اW9الة تلك مثل وkv. الصندوق  فÂ¿ا ¨س�ثمر الop األس�م إدراج بوقف املالية السوق  Kيئة تقوم أن يمكن

 :التالية اW9االت

 .األس�م إدراج مسألة حل ح-ن إw% الوحدات رزم اس�,داد أو إصدار يوقف) أ

 ( بديل تقييم أسلوب تب¾o) ب
ً
 أوقف الop باألس�م يتعلق فيما املالية السوق  ل�يئة املسبقة املوافقة ©عد) العادلة للقيمة وفقا

  .ادراج�ا

  nش@ل إدراج�ا أوقف الop األس�م nستمر حيث القص-, املدى ع&% األداء kv االنحراف متا©عة مخاطر الصندوق  تواجه ال -
ً
 من جزءا

 إيقاف قبل اإلقفال عند وأسعارKا املتداولة اW9رة األس�م عدد استخدام و\تم. التحديث وقت W9-ن املؤشر محفظة م@ونات

 .املؤشر W9ساب اإلدراج

 وم@اسب نمو لتحقيق االس�ثمار\ة أKدافه لتحقيق املؤشر أداء ملتا©عة الصندوق  ¨س§% حيث: األداء انحراف ¸سبة معا39ة  -

 أدوات الصندوق  ملدير تتوفر. األداء kv فيه مرغوب غ-, انحراف حدوث kv أساسية مخاطر توجد الطو\ل املدى ع&% رأسمالية
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 أي بمراجعة الصندوق  مدير يقوم. االنحراف مدى وتقدير اW9لول  إيجاد kv للمساعدة) وغ-,Kا الكou التحليل نماذج مثل( ¬افية

 .اR4اطر تلك أثر من تخفف الop اإلجراءات و\طبق تحدث أن يمكن انحرافات

- kv عليق استمرار حالةn م من بالتخلص واملؤشر الصندوق  من ¬ل يقوم التحديث تار\خ ©عد ملا اإلدراج�املعلقة األس kv تار\خ 

  .التحديث

   .الصندوق  ألصول  العادلة القيمة ¨عكس أسلوب و\�ب¾o الصندوق  تقو\م عند التحفظ مبدأ الصندوق  ي�بع -

 وقام. اليومي التداول  ساعات خالل لتداول�ا للمس�ثمر\ن متاحة لت@ون  تداول  kv الصندوق  وحدات إدراج يتم: السيولة مخاطر -

 تداول  kv للوحدات بال�سع-, السوق  صا¸ع يقوم. السوق  kv السيولة لتوف-, السوق  صا¸ع مع اتفاقيات بتوقيع الصندوق  مدير

 وحدات واس�,داد بإصدار قيامه أثناء ال�سع-, مخاطر السوق  صا¸ع و\واجه%. 2 والشراء البيع سعر ب-ن ال�امش يتجاوز  ال بحيث

 فوري واس�,داد إصدار بإم@انية السوق  صا¸ع ب�³و\د الصندوق  يقوم اR4اطر تلك أثر ولتخفيف. السوق  kv املتداولة الصندوق 

 لإلصدار فور\ة عمليات خالل من األس�م سلة م@ونات وwÍ% املصدرة الوحدات إw% الدخول  من تمكنه الصندوق  لوحدات

 .واالس�,داد

 
 . واzp)ة املزودة للمؤشر واالسس واملنzية املتبعة p/ساب املؤشر املؤشر االسXYشادي .ل

 .لألس�م السعودية 30املؤشر االس�,شادي للصندوق Kو: مؤشر فالكم  -

 ا39�ة املزودة للمؤشر: السوق املالية السعودية (تداول) -

س القيمة الرأسمالية اW9رة (العائمة) لألس�م السعودية يتم تقييمه ع&% أسا 30مؤشر فالكم املن3êية املتبعة W9ساب املؤشر:  -

من الشر¬ات املدرجة واملؤثرة kv السوق املالية السعودية (ع&% أساس القيمة الرأسمالية اW9رة العائمة)  30للسوق و\تا©ع أداء 

قيمة الop باستخدام القيمة العادية للتداول kv السوق وkl ال يتم حساب قيمة املؤشرحيث  .املتوافقة مع الضوابط الشرعية

 تتحدد من خالل عوامل السوق وآلية التداول.

 

 إن وجدت  ستخدام عقود املشتقاتل)دف من اا .م

 ال ينطبق

افق علSUا Zيئة السوق املالية @شأن أي قيود أو حدود ع89 االس6ثمار. .ن  أي إعفاءات تو

 ال يوجد 

 ا0�اطر الرئdسية لالس6ثمار FG الصندوق. -3

 األس)م سوق  ضمن املدرجة الشر®ات أس)م FG الس6ثماره بالنظر   ا0�اطر  عالية االس6ثمارات فئة من الصندوق  FG االس6ثمار  �عت�X  .أ

 السعودية
  الصندوق  أداء عليه سيكون  ما ع89 يدل ال  للمؤشر  السابق األداء أو االس6ثمار، لصندوق  السابق إن األداء .ب

ً
 .أو املؤشر مستقبال

  يكون  أو  سdتكرر ) املؤشر مع مقارنة أدائه أو ( الصندوق  أداء أن الوحدات ملال�ي يضمن ال  الصندوق  .ج
ً
 FG السابق لألداء مماثال

 املستقبل.

 إن االس6ثمار FG الصندوق ال �عد ود�عة لدى أي بنك محF9 �سوق أو ي¬يع االوراق املالية أو تا@ع لصندوق االس6ثمار. .د

 .الصندوق  وحدات FG اس6ثمارا°Sم عن ناتجة ®لية أو  زئيةج مالية خسائر  مخاطر  إ8x الصندوق  FG املس6ثمر4ن يتعرض قد .ه

 لألس)م املتداول  فالكم صندوق  FG لالس6ثمار  واملصاحبة) حصر غ*X  من( أدناه املذكورة االس6ثمار  مخاطر  دراسة املس6ثمر4ن ع89 .و

 ما حصر  غ*X  من الصندوق  FG االس6ثمار  مخاطر  rشمل الصندوق. FG اس6ثمارZم ع89 تؤثر  وقد ل)ا يتعرضون  أن يمكن وال�� السعودية

F9ي: 
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 ) مخاطر االس6ثمار:1(

 بأن 
ً
 أو ال�³اما

ً
قد يتعرض الصندوق R4اطر االس�ثمار الop يمكن أن تؤدي R9سارة األموال املس�ثمرة. وال يقدم مدير الصندوق nع�دا

 أKداف الصندوق س�تحقق. 

 FG األس)م:  ) مخاطر االس6ثمار 2(

قد يتعرض االس�ثمار kv الصندوق للمخاطر املصاحبة لالس�ثمار kv صناديق األس�م العادية والop قد تتضمن مخاطر تقلبات السوق 

والتقلبات اW4تملة kv أسعار األس�م ن�يجة لعوامل العرض والطلب ومخاطر التRëم ومخاطر السيولة وغ-, ذلك من اR4اطر 

أن تنخفض أسعار األس�م ن�يجة للعوامل االقتصادية أو ن�يجة للتوقعات أو عوامل تتعلق بالشر¬ات املنتظمة وغ-, املنتظمة. و\مكن 

 التقار\ر غ-, اإليجابية عن العوائد قد تؤدي إw% انخفاض السوق وقد ت@ون أسعار األس�م العامة 
ً
الop ¨س�ثمر فÂ¿ا الصندوق. فمثال

حدث kv السوق. كما أن االنخفاض الذي يحدث kv السوق يؤثر ع&% قيمة األس�م لبعض املصدر\ن ل�ا استجابة أسرع للتحر¬ات الop ت

الop ¨س�ثمر فÂ¿ا الصندوق. وقد تنخفض قيمة محفظة الصندوق ن�يجة لعدم قدرة املصدر للوفاء بالتوز±عات املتوقعة ن�يجة ألوضاع 

 الشركة املالية.    

 ) مخاطر اإلدارة غ*X ال±شطة (مخاطر املؤشر):3(

ع الصندوق أسلوب اإلدارة غ-, الjشطة بمتا©عة أداء املؤشر و\ختلف ذلك عن أسلوب اإلدارة الjشطة الn opعمل ع&% تجاوز أداء ي�ب

املؤشر باالنتقاء املباشر والjشط لألس�م املسÛ¿دفة. وقد ي�,تب ع&% ذلك إم@انية احتفاظ الصندوق بم@ونات من أس�م املؤشر ©غض 

ملستوى الك&k أو kv أداء أس�م أو صناعة معينة. االحتفاظ بأس�م شر¬ات ©عيÀ¿ا دون االستجابة للتغ-, kv النظر عن التطورات ع&% ا

 ع&% أداء الصندوق.
ً
 عوامل السوق أو kv مستوى أداء أس�م معينة قد ينعكس سلبا

 ) مخاطر انخفاض معامل االرتباط:4(

الصندوق لعدد من مصار\ف ال�شغيل غ-, قابلة للتطبيق kv حالة عوائد الصندوق قد ال تتطابق مع عوائد املؤشر ©س²ب nعرض 

املؤشر وقد يتحمل الصندوق ©عض مصار\ف عمليات kv حالop البيع والشراء عند إجراء عمليات إعادة التوازن ل@ي nعكس التغي-,ات 

فقات النقدية أو االحتياطيات النقدية الop تحدث kv محفظة املؤشر.وقد ال ت@ون اس�ثمارات الصندوق بال@امل kv األس�م ©س²ب التد

 الop يحتفظ Æ¿ا الصندوق ملواج�ة أي مصار\ف أو ال�³امات.

 ) مخاطر الXYك*»:   5(

kv حالة ترك-³ املؤشر ع&% صناعة أو مجموعة من الصناعات ©عيÀ¿ا فان اس�ثمارات الصندوق ت@ون مركزة ع&% ذلك القطاع حيث ي�بع 

املؤشر. وK kvذه اW9الة فإن قيم وحدات الصندوق قد ترتفع أو تنخفض kv السوق أكÕ, أو أقل من الصندوق توز±ع وأوزان محفظة 

 أسعار وحدات الصناديق الn opس�ثمر kv أس�م الشر¬ات kv قطاعات متنوعة kv السوق.     

 ) مخاطر عدم التنوvع:6(

دي و\جوز أن ¨س�ثمر الصندوق بjسب كب-,ة من فرص تنو±ع محفظة الصندوق محدودة kv إطار م@ونات محفظة املؤشر اإلرشا

أصوله kv أس�م عدد محدود من املصدر\ن kv إطار اس�,اتيجية وسياسة االس�ثمار مقارنة بالصناديق الop تتوفر ل�ا فرص تنو±ع 

 من األس�م.االس�ثمار عÑ, األس�م املدرجة kv السوق. وعليه يمكن أن يتأثر أداء الصندوق بالتقلبات kv أداء عدد محدود ¸
ً
 س²يا

)7:F¥افق الشر  ) مخاطر التو

kv حالة عدم توافق أي س�م kv محفظة املؤشر يتم التخلص منه بناًء ع&% توجيه ال�يئة الشرعية و¥التاkw ت@ون فرص االس�ثمار 

� ت الصندوق.  اثمار للصندوق kv ح-³ ضيق مقارنة ©عالم االس�ثمار املتاح  للصناديق التقليدية مما قد يقلل من الفرص أمام اس

 
 معلومات عامة: -4

 الفئة املسS²دفة لالس6ثمار FG الصندوق. .أ

¨سÛ¿دف الصندوق ©ش@ل رئ�س املس�ثمر\ن من أفراد و مؤسسات و ج�ات ح@ومية وغ-,Kم ممن لديه الرغبة kv االس�ثمار ©سوق 

 األس�م السعودية.
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 سياسة توزvع األرEاح. .ب

بواسطة الصندوق kv الصندوق ©ش@ل عام. ال يجري الصندوق توز±عات دور\ة ع&% حام&k الوحدات يتم االحتفاظ بالتوز±عات املستلمة 

وتنعكس أي مبالغ متوفرة للصندوق من التوز±عات ع&% صاkv قيمة األصول.يجوز ملدير الصندوق إعادة اس�ثمار فائض السيولة حيثما 

 بالشراء kv أس�م اW4فظة القائمة ©غرض تحقيق 
ً
 التطابق مع محفظة املؤشر.¬ان مالئما

 لتقدير مدير 
ً
 لتقدير مجلس إدارته توز±ع الفائض kv ش@ل توز±عات W9ام&k الوحدات وفقا

ً
ومع ذلك ، يجوز أن يجري الصندوق وفقا

                             الصندوق kv إطار أKداف الصندوق. أي توز±عات من Kذا القبيل تخضع العتماد مجلس إدارة الصندوق.

 األداء السابق لصندوق االس6ثمار. .ج

1. .F9العائد الك 

 ou31 -العائد ال�,اك  ,Ñمنذ سنوات  5 سنوات  3 سنة م2019د¨سم

 التأس�س

 %64.38 %13.17 %17.94 %8.27 الصندوق 

 
 إجماFx العائدات السنو4ة ل�ل من السنوات العشر املاضية أو منذ التأسdس. .2

  الصندوق  السنوي  العائد

 %6.04 م2010لعام 

 %2.41- م2011 لعام

 %10.74 م2012 لعام

 %30.61 م2013 لعام

 %2.96- م2014 لعام

 %14.18- م 2015 لعام

 %11.81 م 2016 لعام

 %0.71 م 2017لعام 

 %8.16 م2018لعام 

 %8.27 م2019لعام 

 
�مس املاضية.أداء الصندوق باملقارنة مع املؤشر االسXYشادي  .3pع89 مدار السنوات ا 

 2015 2016 2017 2018 2019 

 %8.27 %8.16 %0.71 %11.81 %14.18- الصندوق 

 %5.74 %6.09 %1.35- %9.40 %16.39- املؤشر

 
 

 السنوات املالية الثالث املاضية.تار4خ توزvع األرEاح ع89 مدار  .4

 ال ينطبق.

 مدير الصندوق بإتاحة ®افة تقار4ر الصندوق zpميع املس6ثمر4ن من خالل املوقع االلكXYو�ي ملدير الصندوق. سيقوم .5

 



 م28/10/2020النشرة:  تاريخ تحديث
 

 

 

24

 حقوق مال�ي الوحدات. .د

 من مدير الصندوق  -
ً
 .اW9صول ع&% مذكرة املعلومات وم�Rص املعلومات الرئ�سية باللغة العر¥ية مجانا

اW9صول ع&% م�Rص املعلومات الرئ�سية الذي ¨عده مدير الصندوق بطر\قة موجزة و°سيطة، و\تضمن املعلومات املتعلقة  -

 .بخصائص الصندوق 

اW9صول ع&% م�Rص ل3iل مال@ي الوحدات (ع&% أن يظ�ر Kذا امل�Rص جميع املعلومات املرتبطة باملالك مقدم الطلب فقط)  -

 عند الطلب
ً
 .مجانا

حق التصو\ت kv إجتماعات مال@ي  –ع&% س²يل املثال ال اW9صر  –ميع اW9قوق املرتبطة بالوحدات بما kv ذلك ممارسة ج -

 .الوحدات

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

�o بدون رسوم اس�,داد (إن وجدت)اس�,داد الوحدات (kv الصندوق العام املفتوح) قب -áغي-, أساn ل سر\ان أي 

 من سر\ان التغي-,21تلقي إشعار كتا°ي من مدير الصندوق بأي nغي-,ات م�مة مق�,حة قبل ( -
ً
 .) يوما

 اس�,داد الوحدات (kv الصندوق العام املفتوح) قبل سر\ان أي nغي-, م�م بدون رسوم اس�,داد (إن وجدت) -

 .) أيام من سر\ان التغي-,8دير الصندوق بأي nغي-, واجب اإلشعار kv الصندوق العام قبل (تلقي إشعار كتا°ي من م -

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

 .التعليق

 .لالش�,اك أو االس�,داد لوحدات للصندوق تلقي إشعار فوري من مدير الصندوق عند قيامه بإÊ¿اء التعليق  -

 .ملال@ي الوحدات املتضرر\ن اW9ق kv اW9صول ع&% nعو\ض من مدير الصندوق عن جميع أخطاء التقو\م أو ال�سع-, -

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

 للمادة ( أن يل�³م مدير الصندوق بتطبيق -
ً
 .) من الئحة صناديق االس�ثمار70جميع متطلبات اجتماعات مال@ي الوحدات وفقا

 للمادة ( -
ً
) من الئحة صناديق 71أن يل�³م مدير الصندوق بتطبيق جميع متطلبات تقديم التقار\ر إw% مال@ي الوحدات وفقا

 .االس�ثمار

 .طلبات الباب السا©ع من الئحة صناديق االس�ثمارkv حال دمج الصناديق، يل�³م مدير الصندوق بتطبيق جميع مت -

 .تلقي إشعار كتا°ي فوري من مدير الصندوق عند عزله ألم-ن اW9فظ املع-ن من قبله -

 تلقي إشعار من مدير الصندوق عند إÊ¿اء الصندوق العام. -

 والتوقيت املفÝÏ عنه K kvذه الjشرة.اW9صول ع&% معلومات عن صاkv قيمة األصول للوحدة وسعر الوحدة اإلرشادي بالطر\قة  -

 اW9صول ع&% معلومات عن سلة األس�م املسÛ¿دفة بالطر\قة والتوقيت املفÝÏ عنه K kvذه الشروط واألح@ام. -

 

 مسؤوليات مال�ي الوحدات. .ه

يون وال�³امات تقتصر مسئولية مال@ي الوحدات kv تحمل خسارة اس�ثماره kv الصندوق أو جزء منه، والي@ون له أي مسئولية عن د

ال ت�,تب ع&% حامل الوحدات أي ال�³امات تتجاوز سعر الشراء املدفوع مقابل الوحدات وال ت�,تب عليه أي ال�³امات أخرى  الصندوق.

 ن�يجة القتنائه للوحدات. 

 

 إ�Sاء صندوق االس6ثمار. .و
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ن إذا الصندوق  إÊ¿اء الصندوق  ملدير يجوز  -  االقتصادي ال�شغيل لتÑ,ير ¬افية غ-, اإلدارة تحت الصندوق  أصول  قيمة أن له تب-َّ

 Kذه kv. الصندوق  إلÊ¿اء ¬اف س²ب أÊ¿ا الصندوق  مدير يرى  أخرى  ظروف أي أو األنظمة  n kvغي-, أي حدوث حالة kv أو للصندوق،

  الوحدات مال@ي وÍشعار املالية السوق  Kيئة بإخطار الصندوق  مدير يقوم اW9الة،
ً
 ال بمدة وذلك الصندوق  إÊ¿اء kv برغبته كتابيا

  21 عن تقل
ً
 .فيه الصندوق  إÊ¿اء املزمع التار\خ من يوما

- kv اء حالة¿Êا تتم الصندوق  أصول  فإن الصندوق، إ¿Ûسديد و\تم تصفيn  صوم املتعلقة واالل�³امات الديونR9األصول  وأما با 

  30خالل  املشارك-ن ع&% توز±ع�ا فيتم التصفية من املتبقية
ً
 الوحدات إجماkw إw% مjسو¥ة وحداã¿م تمثل�ا الop بالjسبة (ثالثون) يوما

 يتم لم ما للمس�ثمر\ن توز±عات أي عمل يتم لن فإنه الصندوق، تصفية بدء حالة kv. بذلك الصندوق  مدير من تأكيد إصدار و\تم

 .الصندوق  مدير بواسطة التصفية حصيلة واستالم الصندوق  أصول  ¬افة تصفية

 

 بتقو\م مخاطر الصندوق وذلك ©ش@ل دوري حسب آلية داخلية لتقو\م اR4اطر املتعلقة بأصول الصندوق.يقوم مدير الصندوق  .ز

 

�دمات والعموالت واألrعاب: -5pمقابل ا 
 جميع انواع املدفوعات من اصول صندوق االس6ثمار. .أ

 تحسب kv ¬ل 0.50رسوم إدارة:  -
ً
يوم تقو\م كjسبة من صاkv % (خمسون نقطة أساس) من صاkv قيمة أصول الصندوق سنو\ا

 قيمةاألصول و\تم دفع�ا ملدير الصندوق ¬ل ر°ع سنة كمستحقات.

  تحسب kv ¬ل يوم تقو\م كjسبة من صاkv قيمة 0.22رسوم اإلداري:  -
ً
% (اثنان وعشرون نقطة أساس) من صاkv قيمة األصول سنو\ا

 األصول و\تم دفع�ا لإلداري ¬ل ر°ع سنة كمستحقات.

من صاkv قيمة األصول تحسب kv ¬ل يوم تقو\م كjسبة من صاkv قيمة األصول و\تم دفع�ا ألم-ن اW9فظ % 0.03 رسوم اp/فظ: -

 
ً
 كمستحقات. ش�ر\ا

 تحسب kv ¬ل يوم تقو\م كjسبة من صاkv قيمة األصول. 0.10رسوم املؤشر:  -
ً
% (عشرة نقاط اساس) من صاkv قيمة األصول سنو\ا

 ملؤشر وأي مصار\ف ¸شر ذات عالقة.nغطي رسوم املؤشر  أnعاب مزود خدمة ا

 تدفع لتداول.0.08رسوم اإلدراج والz�6يل:   -
ً
 % (ثمانية  نقاط أساس) من صاkv قيمة األصول سنو\ا

 % (مائة نقطة أساس) من صاkv قيمة األصول. 1ال يتجاوز املعدل السنوي ملصار\ف الصندوق 

 

مقابل تبادل عي¾o. ومع ذلك وألغراض إعادة التوازن للمحفظة قد الصندوق يصدر و±س�,د رزم وحدات فقط مصار4ف التعامل:  -

يقوم الصندوق ©عمليات شراء و¥يع أس�م املؤشر. وقد ت�,تب ع&% تلك العمليات ت@لفة nعامل يتم تقديرKا بالت@لفة  و\تحمل�ا 

 من أصوله.
ً
 الصندوق خصما

 تم تكبدZا @عد بدء عمل الصندوق:يتحمل مدير الصندوق املصار4ف العادية الفعلية التالية وال�� ي -

مصار\ف ¸شر تفاصيل أسعار الوحدات kv الWÏف والوسائل االلك�,ونية وأنظمة املعلومات األخرى وÍدراج وحدات الصندوق  -

 kv أسواق األوراق املالية (إن وجدت).

 مصار\ف املصفي kv حالة التصفية. -

 املصار\ف املتعلقة بjشر التقار\ر السنو\ة. -

 nشغيل فعلية أخرى مستحقة ألRsاص آخر\ن يتعاملون مع الصندوق. أي مصار\ف  -

 من رسوم إدارة الصندوق 
ً
 .nعتÑ, املصار\ف املذ¬ورة أعاله جزءا
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 من الرسوم  -
ً
nعو\ض صا¸ع السوق مقابل خدمات اإلصدار واالس�,داد العي¾o للوحدات، إن وجد، يتم دفعه بواسطة اإلداري خصما

 املستحقة له. 

  القيمة املضافةضر4بة 
س�تم تطبيق ضر\بة القيمة املضافة حسب nعليمات الالئحة التنفيذية الصادرة من ال�يئة العامة للز¬اة والدخل ع&% جميع  -

  .الرسوم واملصار\ف واالnعاب والت@اليف

 النص ع&% خالف ذلكجميع الرسوم واملصار\ف املذ¬ورة K kvذه الشروط واألح@ام ال nشمل ضر\بة القيمة املضافة مالم يتم  -

 

 الرسوم واملصار4ف. .ب

 وقت دفع)ا كيفية حساSµا نوع الرسوم واملصار4ف 

 الصندوق  إدارة أnعاب 1
 oÅأيام السنة (  ع&%تحسب ©ش@ل تناس

 يوم ) تخصم kv ¬ل يوم تقو\م. 365
أش�ر كمستحقات. 3يتم دفع�ا ¬ل 

  % تحسب Ê kv¿اية الف�,ة 0.03 أnعاب أم-ن اW9فظ 2
ً
 يتم دفع�ا ش�ر\ا

 أnعاب اإلداري  3
0.22 kv قيمة األصول تحسب kvمن صا %

 ¬ل يوم تقو\م
.كمستحقات أش�ر 3 ¬ل دفع�ا يتم

 رسوم املؤشر  4
0.10 kv قيمة األصول تحسب kvمن صا %

 ¬ل يوم تقو\م
 
ً
 تدفع سنو\ا

ي اW4اسباnعاب  5   تدفع ر\ال سعودي. 20,000 القان̧و
ً
 .سنو\ا

  تدفع ر\ال سعودي . 7,500 مراجعة ومتا©عة اإلفصاحرسوم  6
ً
 .سنو\ا

 التعامل (الوساطة) مصار\ف 7
يتم 3inيل�ا بالت@لفة و أي ت@اليف تتعلق 

 بتداول األس�م يتحمل�ا الصندوق.
 .حيÀ¿ا kv تدفع

 
 ال�� يدفع)ا مال�ي الوحدات. تفاصيل مقابل الصفقات ال�� يجوز فرض)ا فيما يتعلق برسوم االشXYاك واالسXYداد ونقل امللكية .ج

ال يخضع املس�ثمرون أو صا¸ع السوق لرسوم إصدار أو اس�,داد. وع&% اي حال يتحمل املس�ثمرون أnعاب الوساطة املالية kv السوق 

 عند القيام ب²يع أو شراء وحدات الصندوق. 

 أي عموالت خاصة ي�Xم)ا مدير الصندوق. .د

 ال ينطبق 

 سنة ملدة ر4ال 50,000 بمبلغ الوحدات حامل اشXYاك اساس ع89 محسوب الصندوق  ومصار4ف لرسوم افXYا¶�� مثال يF9 فيما .ه

Fxاض و .  ر4ال مليون  10 الصندوق  أصول  قيمة واجماXYالعام خالل خسائر  أو  م�اسب ألي الصندوق  تحقيق عدم باف . 

 حامل الوحدات الصندوق  

  50,000 ر.س.  10,000,000 ر.س. اجماkw قيمة االصول بداية السنة 

   يخصم :

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

- أnعاب أم-ن اW9فظ 3,000 ر.س.   - 15 ر.س.   

ي - أnعاب اW4اسب القان̧و 20,000 ر.س.   - 100 ر.س.   

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

- رسوم املؤشر  10,000 ر.س.   - 50 ر.س.   
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 kv حال وجودKا مصار\ف التعامل 

- اجماkw الرسوم واملصار\ف Ê¿اية السنة  90,500 ر.س.   - 453 ر.س.   

  49,548 ر.س.  9,909,500 ر.س. صاkv قيمة األصول Ê¿اية السنة 

 
6- :X*التقو4م وال6سع 

 تقو4م األصول ال�� يملك)ا الصندوق  .أ

: يتم تقو\م�ا ©سعر آخر صفقة تمت kv ذلك السوق. وkv حال ¬انت تلك األوراق املاليةاألوراق املالية املدرجة أو املتداولة kv السوق 

 آلخر سعر قبل التعليق، إال إذا ¬ان Kناك دليل قاطع ع&% أن قيمة Kذه األوراق املالية قد 
ً
املالية معلقة، فس�تم تقو\م�ا وفقا

 عر املعلق.انخفضت عن الس

أي اس�ثمار آخر: القيمة العادلة الop يحددKا مدير الصندوق بناًء ع&% الطرق والقواعد الop يوافق علÂ¿ا أم-ن اW9فظ و°عد التحقق 

ي للصندوق.    مÀ¿ا من قبل اW4اسب القان̧و
 

 عدد نقاط التقو4م وتكرارZا. .ب

ثانية خالل ساعات التداول،  15بإصدار تقو\م إرشادي ¬ل  سوف ي@ون Kناك تقو\م إرشادي متكرر لصاkv قيمة أصول الصندوق 

 .باإلضافة لتقو\م صاkv قيمة األصول بÀ¿اية اليوم

�اطئ. .جpا X*حالة التقو4م أو ال6سع FG االجراءات ال�� س6تخذ 

اR9طأ ©ش@ل kv حال تقو\م أصل من أصول الصندوق ©ش@ل خاطئ أو حساب سعر الوحدة ©ش@ل خاطئ , فإن مدير الصندوق يوثق  -

 عن اR9طأ kv التقو\م أو ال�سع-, الذي ¨ش@ل ما ¸س²ته 
ً
٪ أو أكÕ, من سعر الوحدة، و\تم اإلفصاح عن 0.5مباشر و\بلغ ال�يئة فورا

ي للسوق وkv تقار\ر الصندوق  ي واملوقع اإللك�,̧و  kv موقع مدير الصندوق اإللك�,̧و
ً
  .ذلك فورا

لوحدات املتضرر\ن (بما kv ذلك مال@ي الوحدات السابق-ن) عن جميع أخطاء التقو\م سيقوم مدير الصندوق بتعو\ض جميع مال@ي ا -

 .أو ال�سع-, دون تأخ-,

 

 .طر4قة اح6ساب سعر الوحدة الغراض تنفيذ طلبات االشXYاك واالسXYداد .د
قيمة ¬افة صاkv قيمة األصول تمثل صاkv قيمة الصندوق بÀ¿اية ¬ل يوم عمل. يتم حساب صاkv قيمة األصول بحساب  -

 أي مصار\ف مستحقة محسو¥ة بÀ¿اية يوم 
ً
موجودات الصندوق ©سعر اإلغالق باإلضافة إw% أي عناصر نقدية موجودة ناقصا

 .العمل، و\حسب صاkv قيمة األصول للوحدة بقسمة الن�يجة ع&% عدد الوحدات القائمة kv وقت التقو\م

الل ساعات التعامل. kv حساب السعر اإلرشادي يتم استخدام والسعر اإلرشادي Kو مؤشر لصاkv قيمة أصول الصندوق خ -

آخر سعر تداول. و\تم اتباع نفس اR9طوات املتبقية املتبعة kv حساب صاkv قيمة األصول حيث يتم خصم املصار\ف 

 لصاkv قيمة األصول بÀ¿اية آخر يوم تداول للوصول إw% صاkv القيمة اإلرشادية للوحدة
ً
    .املستحقة وفقا

 kv قيمة kvقيمة األصول لوحدة الصندوق والسعر اإلرشادي لتداول الوحدة عن طر\ق قسمة صا kvالت-ن يتم الوصول لصاW9كال ا

 األصول ع&% عدد الوحدات القائمة kv وقت اW9ساب. 

مة الغرض من إصدار سعر الوحدة اإلرشادي Kو توضيح العالقة الjس²ية ب-ن صاkv قيمة األصول لوحدة الصندوق والقي -

 kv بع مدير الصندوق سياسة التقو\م املذ¬ورة أعاله. وع&% أي حال�السوقية لتداول وحدة الصندوق.kv الظروف العادية ي

الظروف األخرى خارج إرادته ¨س§% مدير الصندوق التباع أفضل األساليب لتقو\م أصول الصندوق. مثال ذلك عملية وقف 

vيئة أو تداول. و�م من قبل ال�عن القيمة السوقية ©عد إبالغ إدراج األس 
ً
k ©عض اW9االت يمكن استخدام القيمة العادلة بدال

 Kيئة السوق املالية و°عد اW9صول ع&% اعتمادKا. يتم الjشر kv موق§k تداول وفالكم وkv أي وسائل ¸شر أخرى مناسبة.  

 للمعاي-, اW4اس²ية -
ً
 املقبولة واملتعارف علÂ¿ا.  يتم حساب صاkv قيمة أصول الصندوق بواسطة اإلداري وفقا
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 املصار\ف الop يمكن أن يتم خصم�ا من اجماkw قيمة األصول:

 ) رسوم إدارة اW4فظة ورسوم أي طرف ثالث آخر (إن وجد).1(

)2.kÙارR9رسوم اإلداري واملراجع ا ( 

 ) رسوم اW9فظ.3(

 ) رسوم مزود خدمة املؤشر.4(

 

 م�ان ووقت �شر سعر الوحدة وتكرارZا. .ه

شر األسعار خالل ساعت-ن من وقت إغالق السوق.  عملية تقو\م صاkv قيمة األصول تتم بÀ¿اية اليوم و\تم حساب ̧و

\تم التعب-, عن صاkv قيمة األصول والسعر اإلرشادي ©عملة الر\ال السعودي وت@ون متاحة للمس�ثمر\ن من خالل م@اتب مدير و 

ي kv مواقع مدير   .www.falcom.com.sa – www.tadawul.com.saالصندوق وتداول:الصندوق أو بالjشر اإللك�,̧و

 

 التعامل: -7
 الطرح االوFx. .أ

 م وقد تم االنS²اء من فXYة الطرح األو27/03/2010Fx تار4خ بدء الطرح : �

� :Fxر\ال سعودي لوحدة التداول. 20 السعر األو 

 
 واملواعيد ال�Sائية لتقديم طلبات االشXYاك واالسXYداد.التار4خ ا0/دد  .ب

 دقيقة من إغالق السوق kv يوم التداول.        15الوقت اW4دد لتقديم طلبات اإلصدار واالس�,داد للوحدات Kو قبل 

 إجراءات االشXYاك واالسXYداد. .ج

وتخضع لقواعد التداول اR9اصة ©سوق أس�م الشر¬ات  يتم شراء و¥يع الوحدات عن طر\ق عروض البيع والشراء خالل ف�,ات التداول 

فيما يخص ف�,ات التداول وأنواع األوامر. كما يمكن شراء و¥يع الوحدات عن طر\ق ا¸شاء واس�,داد Kذه الوحدات عن طر\ق صا¸ع 

 السوق أو أي ج�ة مرخصة.

 }zل مال�ي الوحدات. .د

 تقوم تداول بإعداد واالحتفاظ ©3iل W9ام&k وحدات الصندوق بصفÛ¿ا م3iل الصندوق. 

 �عادله ما أو  نقدي ش�ل ع89 الصندوق  لوحدات العام األوFx الطرح فXYة خالل استالم)ا تم ال�� االشXYا®ات بحصيلة االحتفاظ تم .ه

�طورة منخفضة اس6ثمارات FG أو pمة النقد سوق  صفقات مثل اXرقابية ل)يئة أو  النقد مؤسسة لتنظيم خاضع طرف مع وامل� 

افقة اململكة خارج للمؤسسة مماثلة  .األوFx الطرح فXYة انS²اء ح*ن إ8x اإلسالمية الشرvعة مع ومتو

 

 .اp/د األد�ى ومدى تأث*X عدم الوصول ا8x ذلك اp/د األد�ى FG الصندوق  .و
مليون ر\ال سعودي. وkv حال عدم جمع اW9د األد¸ى خالل مدة الطرح األوkw ملدير الصندوق و°عد  50القيمة األولية لإلصدار:

 kwيئة تمديد مدة الطرح األو�صول ع&% موافقة الW9ن  21اÍي ملدير الصندوق و  كحد أق¹�t واإلفصاح عن ذلك kv املوقع االلك�,̧و
ً
يوما

ف يقوم مدير الصندوق بإعادة مبالغ االش�,اك وأي عوائد ناتجة عن اس�ثمارKا اw% لم يتم جمع اW9د األد¸ى خالل مدة الطرح األوkw سو 

  مال@ي الوحدات دون أي حسم
 .وقد قام مدير الصندوق باس�يفاء Kذا املتطلب kv ف�,ة الطرح األوkw للصندوق 

 مالي*ن ر4ال سعودي أو ما �عادل)ا. 10اإلجراءات الت¢/يحية الالزمة لضمان اس6يفاء متطلب  .ح
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ي�بع مدير الصندوق األح@ام الواردة kv الئحة صناديق االس�ثمار والتعاميم الصادرة عن Kيئة السوق املالية فيما يخص املتطلب الالزم 

 لبدء عمل الصندوق (حيثما ينطبق).

 اp/االت ال�� يؤجل مع)ا التعامل FG الوحدات أو �علق واإلجراءات املتبعة FG تلك اp/االت. .ط

  : اW9ق n kvعليق أو تأجيل التعامل kv وحدات الصندوق kv اW9االت التالية ملدير الصندوق 

 .إذا طلبت ال�يئة ذلك -1

 .مدير الصندوق أن التعليق يحقق مصاÝ9 مال@ي الوحدات ىإذا رآ -2

 .إذا تم nعليق التعامل kv السوق الop يتم فÂ¿ا التعامل kv األوراق املالية أو األصول األخرى الop يملك�ا الصندوق  -3

 .إذا تأخر إدراج األس�م الop ¨س�ثمر فÂ¿ا الصندوق ©ش@ل قد يؤثرع&% عملية تقو\م وحدات الصندوق  -4

وق ع&% س²يل املثال ال اW9صر: Ýs السيولة kv السوق املالية والop يصبح kv حال حدوث صعو¥ات kv السوق الop يتعامل فÂ¿ا الصند -5

 
ً
 أو غ-, ممكنا

ً
 غ-, عادال

ً
 .اس�,داد أو تقو\م وحدات الصندوق أمرا

 kv حالة تأخ-, عملية تقو\م صاkv أصول الصندوق  -6

kv تار\خ التعليق أو ©عده، سوف يتم تنفيذKا kv تار\خ  kv حالة nعليق تقو\م الصندوق، فإن طلبات االس�,داد أو االش�,اك الop يتم تقديم�ا

التقو\م التاkw عندما يتم إÊ¿اء nعليق التقو\م. كما سيقوم مدير الصندوق فورا باشعار ال�يئة ومال@ي الوحدات بأي nعليق مع توضيح 

التعليق. واالفصاح عن ذلك kv املوقع أسباب التعليق، واشعارKم بالطر\قة نفس�ا املستخدمة kv االشعار عن التعليق فور انÛ¿اء 

ي ملدير الصندوق و موقع السوق.  االلك�,̧و

 اإلجراءات ال�� يجري بمقتضاZا اختيار طلبات االسXYداد ال�� ستؤجل. .ي

 ال ينطبق 

 خصائص الوحدات -8

وال تمثل وحدات الصندوق W9املÂ¿ا ملكية ¸س²ية kv أس�م  .وحدات الصندوق kl من نفس النوع ول�ا نفس القيمة واملم-³ات واW9قوق  -

 الصندوق، وÍنما تمثل حصة ¸س²ية kv الصندوق. 

 وحدة من وحدات الصندوق املتداولة. 25,000تت@ون ¬ل رزمة إصدار أو اس�,داد من  -

 ر\ال سعودي.  20القيمة األولية لوحدة الصندوق  -

% أساس عي¾o حيث ي�بادل مدير الصندوق وصا¸ع السوق وحدات الصندوق مقابل عملية إصدار واس�,داد وحدات الصندوق ت@ون ع& -

 سلة من األس�م عن طر\ق أم-ن اW9فظ ألغراض اصدار واس�,داد الوحدات . 

ي وال تصدر kv ش@ل ش�ادات ورقية.   -  kv ش@ل 3Üل الك�,̧و
ً
 تصدر وحدات الصندوق الك�,ونيا

  ا0/اسبة وتقديم التقار4ر  -9

 اليةالتقار4ر امل .أ
 من Ê¿اية الف�,ة الop تم فحص�ا بواسطة املراجع اR9ارkÙ  35خالل  سنة نصف ¬ل األولية املالية التقار\رتقوم فالكم بإعداد  -

ً
يوما

للصندوق و تحتوي Kذه التقار\ر ع&% القوائم املالية األولية ومعلومات عن مدير الصندوق وأي معلومات أخرى ©شأن أ¸شطة 

 الصندوق خالل الف�,ة.

 للقوان-ن املالية واألنظمة املطبقة kv اململكة العر¥ية وكذلك تقر\ر سنوي مدقق ¨شمل البيانات املالية الop يتم إعدا -
ً
دKا وفقا

 تفاصيل املركز املاkw للصندوق وأدائه باالضافة إw% معلومات  70السعودية خالل 
ً
 ©عد Ê¿اية السنة املالية للصندوق متضمنا

ً
يوما

ت املالية السنو\ة واعتمادKا بواسطة املراجع عن مدير الصندوق وأم-ن اW9فظ كما Ê kv¿اية السنة املالية. يتم تدقيق البيانا

 اR9ارkÙ للصندوق.

 يوÝß عمليات 30خالل  الوحدات مال@ي¨ستلم  -
ً
 من Ê¿اية ¬ل سنة تقر\را

ً
ضافة إw% عدد وقيمة الوحدات باإل خالل تلك الف�,ة  هيوما

 .اR4صومة من مالك الوحدات الop يملك�ا املس�ثمر خالل تلك الف�,ة وÍجماkw مقابل اR9دمات واملصار\ف واألnعاب



 م28/10/2020النشرة:  تاريخ تحديث
 

 

 

30

 

 أماكن ووسائل إتاحة تقار4ر الصندوق. .ب

ي  - يتم nسليم Kذه التقار\ر عند الطلب من خالل م@اتب مدير الصندوق دون أي رسوم، كما سوف يتم ¸شرKا kv املوقع االلك�,̧و

ي  .ملدير الصندوق وموقع السوق االلك�,̧و

أسعار الوحدات أو اإلعالن عن أي nعليق لتقو\م الوحدات سوف يتم ¸شرKا kv  أي معلومات مالية أخرى يتطلب ¸شرKا بما kv ذلك -

ي وت@ون متاحة للمس�ثمر\ن من خالل م@اتب مدير الصندوق دون أي  ي ملدير الصندوق أو موقع السوق االلك�,̧و املوقع االلك�,̧و

 .رسوم

عناو\À¿م امل3iلة 3Ü kvل حام&k الوحدات. وعند الضرورة أي إخطارات للمس�ثمر\ن يقوم مدير الصندوق بإرسال�ا للمس�ثمر\ن حسب 

 ملقتضيات األنظمة سوف يتم ¸شرKا kv الWÏف اليومية
ً
 .أو وفقا

 االو8x املالية للسنة املالية القوائم بتوفر  الصندوق  مدير  يقر  كما مFG 31/12/2010 للصندوق  األو8x املالية السنة �Sاية تكون  .ج

 .ذلك @عد ميالدية سنة و®ل للصندوق 

 عند الطلب. .د
ً
 يتم تقديم القوائم املالية السنو4ة املراجعة للصندوق مجانا

 مجلس إدارة الصندوق. -10
 أعضاء مجلس إدارة الصندوق. .أ

 يت@ون مجلس إدارة الصندوق من:

�صاونة (رئdس اz0لس)1pاألستاذ / معاذ بن قاسم ا ( 

 مستقل)غ*X ) األستاذ/ سليمان أحمد أبو تايه (عضو 2

 )مستقلغ*X  (عضو  صاp« بن ناصر العم*X ) األستاذ/ 3

 )مستقل(عضو  النجيدي حمد بن عبدالكر4م /الدكتور ) 4

 حمد بن مسفر املال�ي (عضو مستقل)) األستاذ/ م5

 

 

 مؤZالت اعضاء مجلس إدارة الصندوق. .ب

�صاونة قاسم بن معاذ/  األستاذ �pس( اdلس رئz0ا(: 

العام لشركة فالكم ل�Rدمات املالية. لديه خÑ,ة أكÕ, من عشر سنوات kv مجال االس�شارات املالية  األستاذ/ معاذ اR9صاونة Kو املدير

 إw% قطاع التجزئة. قبل أن توw%  واإلس�ثمار
ً
عمل خالل�ا kv عدد من القطاعات من أبرزKا: البنوك والصناعة والعقار والWÏة إضافة

املصرkv ©شركة فالكم ل�Rدمات املالية، كما عمل كمس�شار لإلدارة العليا وألعضاء م�ام املدير العام عمل كرئ�س مجموعة االس�ثمار 

©عد  2008مجلس اإلدارة kv العديد من الشر¬ات kv اململكة العر¥ية السعودية. انضم األستاذ/ معاذ لفر\ق العمل kv شركة فالكم سنة 

امل مع عدد من الشر¬ات القيادية من خالل تقديم اR9دمات أن ¬ان ¨عمل كمس�شار لدى ديلو\ت كندا، حيث أتيحت له فرصة التع

االس�شار\ة kv إدارة اR4اطر وحوكمة الشر¬ات وخدمات االس�شارات املالية. كما أنه حاصل ع&% درجة الب@الور\وس kv ¬ل من العلوم 

ة املاج�ست-, kv إدارة األعمال من جامعة املالية واملصرفية وكذلك kv نظم املعلومات من جامعة سانت ماري بكندا، باإلضافة إw% درج

�o بكندا.áاو�دل 

 ) :مستقلغ*X  عضو ( تايه أبو  أحمد سليمان /األستاذ �

األمر\كية CPA  kv، وحاصل ع&% ش�ادة 1998األستاذ سليمان أبو تايه حاصل ع&% ب@الور\وس kv اW4اسبة من ا39امعة االردنية kv عام 

 kv مجال اW4اسبة واملراجعة. ¨عمل مدير املالية واR9ز\نة لدى املؤسسة االسالمية لتأم-ن  15. لديه خÑ,ه أكÕ, من 2004عام 
ً
عاما
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، مس�شار لدى ال�يئة السعودية للمحاسب-ن 2012االس�ثمارات وائتمان الصادرات، و عضو مجموعة البنك االسالمي للتنمية منذ 

كما عمل كمدير للمجموعة املالية لشركة فالكم ل�Rدمات املالية  2012منذ  IFRS-ن ملشروع التحول اw% معاي-, اW4اسبة الدولية القانوني

 .2015 – 2012، وعضو 39نة مراجعة لدى شركة فيب@و للف�,ة 2012 – 2006للف�,ة 

 ):مستقلغ*X (عضو  صاp« بن ناصر العم*X  /األستاذ �

 ش�ادة إw% باالضافةم 2010  عام بر\طانيا سوانزي  جامعة من التغي-, ادارة kv  املاجست-, ش�ادة ع&% حاصل العم-, صاÝ9األستاذ 

 الطoÅ بالتأم-ن األمر\كية الزمالة ش�ادة لديه أن كمام. 1981 عام املتحدة الواليات فلور\دا جنوب جامعة من األعمال إدارة kv الب@الور\وس

)HIA (للتأم-ن األمر\@ي االتحاد من kôباالضافة الص %wادة إ�التخصص ش kv ية الرعايةWÏاملدارة ال )MHP (للتأم-ن األمر\@ي االتحاد من 

kôادة و الص�ش kv د من العام التأم-ن�يطا¸ي املل@ي املع,Ñات واسعة تز\د عن  /األستاذ يمتلك. لندن، للتأم-ن ال,Ñخ Ý9كما  ،عاما 38صا

 أنه حاليا عضو مجلس إدارة شركة النايفات للتمو\ل.

 :)مستقل(عضو  النجيدي حمد بن عبدالكر4م /الدكتور  �

وش�ادة الدكتوراه kv  2011 -ع&% ش�ادة  املاجست-,  kv إدارة األعمال التنفيذية  من جامعة امللك ف�د للب�,ول واملعادن  عام  حاصل

 عضو  32خÑ, تز\د عن  لدية .2003 –اللغو\ات من جامعة والية أوكالKوما س�يلووتر ، الواليات املتحدة األمر\كية عام 
ً
 كما انه حاليا

ً
عاما

 رة  والرئ�س التنفيذي لشركة م�ارة للموارد ال²شر\ة.مجلس إدا

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

 من، حاصل ع&% ش�ادة مسؤول االمتثال املعتمد 2013 –اجست-, kv إدارة األعمال من جامعة الفيصل عام امل  ش�ادة ع&% حاصل

  27 عن تز\د خÑ,ه يهلد .2008 – عاماأل¬اديمية األمر\كية لإلدارة املالية 
ً
اإلشراف ع&% و   والبنوك املالية االسواق kv املاkw القطاع kv عاما

 نائب مدير  التمو\ل kv ال�يئة العامة للمjشآت الصغ-,ة واملتوسطة عضو  مجلس ادارة بنك  ،األعمال والرقابة التنظيمية
ً
كما أنه حاليا

عضو مجلس اإلدارة / ال�3ان التنفيذية والتدقيق kv شركة  ،عضو مجلس اإلدارة kv فيjتك السعودية ،التصدير واالست-,اد السعودي

رئ�س 39نة االئتمان kv مبادرة اإلقراض غ-, املباشر  kv مبادرة تحف-³  القطاع  ،صندوق اإلس�ثمارات العامةل التا©عةصندوق الصناديق 

R9الشركة السعودية ،صاا kv اص عضو مجلس اإلدارةR9مبادرة تحف-³ القطاع ا kv ثمار ا39ريء�عضو مجلس اإلدارة و39نة  ،لألس

 ،Ñ,نامج ضمان االئتمانل التا©ععضو مجلس اإلدارة kv برنامج كفالة  ،مبادرة تحف-³ القطاع اR9اص kvاالئتمان بÑ,نامج دعم االستدامة 

 kv شركة بحر العرب ألنظمة املعلومات.عضو 39نة املراجعة  ،عضو مجلس اإلدارة  kv شركة اال¸سون للتجارة

 

 أدوار ومسؤوليات مجلس إدارة الصندوق. .ج

 nشمل مسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق، ع&% س²يل املثال ال اW9صر، اآلnي :

  الصندوق  ي@ون  الop ا39وKر\ة والتقار\ر والقرارات العقود جميع ع&% املوافقة .1
َ
 . فÂ¿ا طرفا

 يتعلق بحقوق التصو\ت املتعلقة بأصول الصندوق. اعتماد سياسة مكتو¥ة فيما .2

، ذلك ¬ان ومtp ، اإلشراف .3
ً
  الصندوق  مدير عنه يفÝÏ مصاÝ9 تضارب أي ع&% املصادقة مناسبا

ً
 .االس�ثمار صناديق لالئحة وفقا

  مرت-ن االجتماع .4
ً
 عن التبليغ ومسؤول الصندوق  مدير لدى) واالل�³ام املطابقة 39نة( واالل�³ام املطابقة مسؤول مع األقل ع&% سنو\ا

 .املتبعة واألنظمة اللوائح بجميع الصندوق  مدير ال�³ام من للتأكد لديه، اإلرKاب وتمو\ل األموال غسل

 .nعي�نه حالة kv املصّفي يرفع�ا توصية أي إقرار .5

 .  االس�ثمار صناديق بالئحة ومذكرة املعلومات وأي مس�ند آخر  الصندوق  وأح@ام شروط وÍل�³ام إكتمال من التأكد .6

  الوحدات مال@ي مص�Wة يحقق بما بمسئولياته الصندوق  مدير قيام من التأكد .7
ً
 الئحة وأح@ام الصندوق، وأح@ام لشروط وفقا

 .االس�ثمار صناديق

 . فيه الوحدات ومال@ي االس�ثمار صندوق  وملص�Wة بأمانة العمل .8

 االجتماعات والقرارات الop اتخذKا ا34لستدو\ن محاضر االجتماعات الop تب-ن جميع وقاäع  .9
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 م�افآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق. .د

ر\ال  5,000ر\ال سعودي عن االجتماع الواحد، و°سقف قدره  3,000يمنح املدير\ن املستقل-ن kv مجلس ادارة الصندوق م@افأة قدرKا 

خالل الش�ر. و\تم nغطية م@افأة أعضاء مجلس اإلدارة من رسوم  سعودي kv الش�ر kv حالة ا¸عقاد أكÕ, من اجتماع واحد 34لس اإلدارة

 االدارة. تتخذ قرارت ا34لس باألغلبية ال²سيطة.

 

 تضارب املصاp« .ه

 إدارة مجلس يتخذه قرار أي ع&% التصو\ت حال kv مصاn Ý9عارض أي وجود عن الصندوق  إدارة 34لس االفصاح عضو أي ع&% يتع-ن

 فيه مباشرة غ-, أو مباشرة خاصة مص�Wة االدارة مجلس لعضو ي@ون  قد الصندوق 

 

 .العالقة ذي الصندوق  مجلس عضو  فSUا �شارك ال�� الصناديق إدارة مجالس جميع .ز

 أعضاء مجلس إدارة  Kذا الصندوق Kم أعضاء kv مجلس إدارة الصناديق العامة التالية:

 صندوق فالكم للمرابحة بالر\ال السعودي. -

 .األوليةصندوق فالكم للطروحات  -

 صندوق فالكم لألس�م السعودية. -

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

 أعضاء مجلس إدارة  Kذا الصندوق Kم أعضاء kv مجلس إدارة الصناديق اR9اصة التالية:

 .باملرابحة للتمو\ل فالكم صندوق  -

 .        Kيلز عرعر فالكم صندوق  -

 

 zpنة الرقابة الشرعية. -11
  ومؤKالã¿م ال�3نة أعضاء )أ

 املس�شار الشرkå للصندوق Kم أعضاء ال�يئة الشرعية لشركة فالكم ل�Rدمات املالية والop تت@ون من السادة العلماء:

� Fxاملنيع سليمان بن هللا عبد/الشيخ معا: 

ومس�شار بالديوان املل@ي، وعضو مجلس الشورى الشيخ /عبدهللا املنيع Kو عضو Kيئة كبار العلماء باململكة العر¥ية السعودية منذ إ¸شا÷¿ا، 

وقاٍض سابق بمحكمة التمي-³ بمكة املكرمة. الشيخ املنيع Kو نائب رئ�س ا34لس الشرkå ل�يئة اW4اسبة واملراجعة للمؤسسات املالية 

 kv ليجية، له العديد من املؤلفاتR9البنوك السعودية وا kv الص-,فة اإلسالمية.اإلسالمية، ورئ�س وعضو عدة 39ان شرعية 

 : القري  عF9 بن محمد/الدكتور  �

الدكتور محمد القري حاصــل ع&% درجop املاجســت-, والدكتوراة kv االقتصــاد من جامعة ¬اليفورنيا. وKو أســتاذ االقتصــاد اإلســالمي kv جامعة 

عضو kv العديد من ال�يئات الشرعية للمصرفيات امللك عبدالعز\ز بجدة، وخب-, مجمع الفقه التا©ع لرابطة العالم اإلسالمي. الدكتور القري 

 اإلسالمية kv كث-, من البنوك حول العالم.

 :النفdسة عبدالعز4ز  بن عبدالرحمن /الشيخ �

 جامعة kv متعاون  محاضـــر اإلســـالمية، املالية واملعامالت الشـــرعية، الرقابة مجال kv ســـنوات عشـــر من أكÕ, خÑ,ة إســـالمي، اقتصـــاد ماجســـت-,

 ســــابك لكرáــــ�o بحوث تحكيم kv شــــارك الســــعودية، العر¥ية باململكة الشــــرعية ال�يئات من عدد kv عضــــو اإلســــالمية، ســــعود بن محمد اإلمام
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 االسـ�ثمار\ة الصـناديق كتاب: ومÀ¿ا و¥حوث مشـار¬ات له .بجدة عبدالعز\ز امللك بجامعة اإلسـالمي االقتصـاد ومجلة املالية األسـواق لدراسـات

 ).النظامية واألح@ام الشرعية الضوابط(

 

 أدوار ومسؤوليات 39نة الرقابة الشرعية  )ب

 .الشرعية للمعاي-, مطابقÛ¿ا من للتأكد الصندوق  ووثائق االس�ثمار\ة الصندوق  وسياسات أKداف ومراجعة دراسة .1

 .الصندوق  مدير قبل من طلù¿ا حال kv الشرعية باملطابقة تتعلق الop املواضيع بخصوص الصندوق  ملدير املشورة تقديم .2

 أو األوkw الســــــــوق  kv أخرى  اســــــــ�ثمارات أي أو والشــــــــر¬ات املالية األوراق النتقاء الالزمة الشــــــــرعية املعاي-, تحديد kv املشــــــــورة إعطاء .3

 .الصندوق  فÂ¿ا ¨س�ثمر أن املتوقع من الop الثانوي  السوق 

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

 .للصندوق  السنوي  املراجع التقر\ر مع لتضميÀ¿ا الشرعية املعاي-, مع الصندوق  أعمال مطابقة مدى حول  الشرkå الرأي إبداء .5

يل�³م مدير الصندوق باملعاي-, والتوصيات الop تصدر من 39نة الرقابة الشرعية و\ضمن مراعاة تطبيق�ا kv ¬افة اس�ثمارات الصندوق 

 kv جميع األوقات.

 

  الشرعية ال�3نة أعضاء م@افآت )ج

 يتحمل�ا مدير الصندوق عن الصندوق 

 

 املعاي-, مع التوافق عدم حال kv املتبعة واإلجراءات الدور\ة واملراجعة لالس�ثمار املعدة األصول  شرعية لتحديد املطبقة املعاي-, )د

 الشرعية

 :الشر¬ات أس�م النتقاء لفالكم الشرعية ال�يئة من املعتمدة الشرعية الضوابط ي&k فيما

 :الشركة أغراض �

    :التالية األ¸شطة من أكÕ, أو واحد kv الضالعة الشر¬ات أس�م kv التعامل يجوز  ال

  .اW4رمة التقليدية املصارف أ¸شطة ذلك kv بما الشرعية غ-, املالية األدوات أو الفائدة ©سعر التعامل -

 غ-, وال�Wوم وW9وم�ا واR9ناز\ر واR4درات واR9مور  حكمه kv وما ¬الدخان اW4رمة السلع وnسو\ق وتوز±ع إنتاج -

  املذ¬اة
ً
 .اW4رم الjشاط ذات واملطاعم والفنادق واملنتجعات القمار وصناعة شرعا

شر إنتاج -  .لإلباحية تدعو الop واملطبوعات الوسائل ̧و

   .التقليدية املمتازة واألس�م املناقلة وعقود واR9يارات املستقبليات أدوات تتضمن الop املشتقات -

 .للعمالت املستقبليات عقود kv التعامل �

  :التالية بالقطاعات عالقة ذات دخل�ا مصادر ت@ون  شر¬ات من املصدرة املالية األوراق �

  .الفائدة بأسعار العالقة ذات األ¸شطة أو التأم-ن وشر¬ات التقليدية البنوك -

    .الكحول  منتجات وتوز±ع إنتاج -

  .األس�Wة وتوز±ع إنتاج -

 .املقامرة -

        .شرعية غ-, عالقة ذات أ¸شطة أي أو ا³úR9ير W9وم وتوز±ع إنتاج -

 .شرعية غ-, خدمات تقدم الop واملنتجعات الفنادق -

 .  ذلك وأمثال واR4درات اR9مور  وتوز±ع إنتاج -
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الشــــرعية , فإن مدير الصــــندوق ســــيقوم ب�ســــ�يل تقوم ال�3نة باملراجعة الدور\ة وkv حال عدم توافق أحد أصــــول الصــــندوق مع املعاي-, 

 Kذا األصل مع مراعاة عدم اإلضرار بمال@ي الوحدات جراء nس�يل األصل.

 مدير الصندوق. -12
 اسم مدير الصندوق. .أ

 شركة فالكم ل�Rدمات املالية.

 رقم الXYخيص الصادر عن Zيئة السوق املالية. .ب

للقيام بخدمات التعامل بصفة أصيل ووكيل والتع�د  06020-37ترخيص رقم مرخصة من قبل Kيئة السوق املالية بموجب الشركة 

 بالتغطية، و إدارة الصناديق االس�ثمار\ة واW4افظ اR9اصة، وال�,ت�ب، وتقديم املشورة واW9فظ kv األوراق املالية

 العنوان امل�zل وعنوان العمل ملدير الصندوق. .ج

  شركة فالكم ل�Rدمات املالية

 طر\ق العليا العام  

 11421الر\اض  884ص. ب. 

 K8004298888اتف 

 + 966) 11( 4617268فاكس 

 

 تار4خ الXYخيص الصادر عن Zيئة السوق املالية. .د

 .مK27/05/2006ـ املوافق 29/04/1427تار\خ ال�,خيص 
 

 رأس املال املدفوع ملدير الصندوق. .ه

 .ر\ال سعودي 250,000,000    

 ملدير الصندوق.املعلومات املالية  .و
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 أعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق. .ز

 بدر بن ف)د العذل (رئdس مجلس اإلدارة)  -

سنوات kv االس�ثمارات البنكية. حاصل ع&% الب@الور\وس kv إدارة األعمال من  10¨عد األستاذ/ بدر العذل من كبار  رجال األعمال ولديه خÑ,ة 

إضافة إw%  منصبه اW9اkw كنائب أول  م). كما أن األستاذ/ بدر العذل،2007ص اإلدارة العامة عام (جامعة بورتالند بوالية أور±غان kv تخص

:k&شر¬ات ا34موعة كما ي kv دودة يتقلد ©عض املناصبW4للرئ�س ونائب املدير التنفيذي بمجموعة شر¬ات فال العر¥ية القابضة ا 

 مدير عام شركة األنظمة املتطورة اW4دودة. �

 عام شركة نوفوفالت العر¥ية السعودية اW4دودة.مدير  �

 مدير فرع شركة فال السعودية اW4دودة. �

 كما ¨شغل عضو\ة مجلس إدارة kv العديد من الشر¬ات كما Kو ُموÝß أدناه: 

 مجموعة شر¬ات فال العر¥ية القابضة اW4دودة. -نائب أول للرئ�س ونائب الرئ�س التنفيذي  -

 اململكة العر¥ية السعودية وخارج�ا. –شر¬ات مجموعة شر¬ات فال العر¥ية القابضة عضو مجلس إدارة kv جميع  -

 اململكة العر¥ية السعودية. –عضو مجلس إدارة ©شركة فالكم ل�Rدمات املالية  -

-  k&\اململكة العر¥ية السعودية. –عضو مجلس إدارة ©شركة األمثل للتمليك والتأج-, التمو 

 اململكة العر¥ية السعودية. –السعودية اW4دودة عضو مجلس إدارة ©شركة ديت@ون  -

 عضو مجلس إدارة شركة البالد كتال�ست.  -
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 اململكة العر¥ية السعودية. –عضو مجلس إدارة بالشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية)  -

 ململكة العر¥ية السعودية.ا –عضو مجلس إدارة ©شركة امليم املتحدة اW4دودة  -

 اململكة العر¥ية السعودية. –ة البالد لألناب�ب اR9رسانية اW4دودة عضو مجلس إدارة ©شرك -

 اململكة العر¥ية السعودية. –عضو مجلس إدارة بالشركة السعودية اR9ليجية ال�يدروليكية اW4دودة  -

 األردن. –عمان  –عضو مجلس إدارة ©شركة ال@ادر العر°ي لتطو\ر التعليم  -

 األردن. –عمان  –ي للقلب وا39راحة اR9اصة (املركز العر°ي الطoÅ) عضو مجلس إدارة ©شركة املركز العر° -

 اململكة العر¥ية السعودية. –عضو مجلس إدارة ©شركة التصjيع وخدمات الطاقة  -

 اململكة العر¥ية السعودية. –عضو مجلس إدارة ©شركة اR4ازن واR9دمات املساندة  -

 

 اإلدارة)  عبدا0/سن بن عبدالرحمن السو4لم (نائب رئdس مجلس -

 kv القطاع املاkw واملصرkv، ومس�شار ماkw واداري مرخص من قبل وزارة 
ً
يتمتع األستاذ/ عبداW4سن السو\لم، بخÑ,ة تز\د عن عشر\ن عاما

ن م كما أن األستاذ/ عبداW4سن السو\لم، ¨شغل اآل 1992التجارة حاصل ع&% الب@الور\وس kv العلوم اإلدار\ة من جامعة امللك سعود عام 

 منصب الرئ�س التنفيذي والعضو املنتدب لشركة النايفات للتمو\ل، وKو عضو kv العديد من مجالس ادارات الشر¬ات كما Kو موÝß أدناه:

 شركة فالكم القابضة -

 شركة النايفات للتمو\ل -

 شركة اR4ازن واR9دمات املساندة -

- Gulf Integrated Industries Co. 

 

 عبدا0/سن بن محمد الصاp« (عضو مجلس اإلدارة)  -

 kv األعمال اW9رة واالس�ثمار واالس�شارات واإلدارة وذلك من خالل عمله
ً
لدى  يتمتع األستاذ/ عبداW4سن الصاÝ9، بخÑ,ة أر°عة وأر°عون عاما

م. كما أن 1967و\ت-, بوالية ¬الفورنيا عام  بنك سامبا وسيop بنك. حصل ع&% ب@الور\وس اآلداب kv إدارة األعمال واالقتصاد من جامعة

 األستاذ/ عبداW4سن الصاÝ9، ¨شغل عدة مناصب kv العديد من الشر¬ات كما Kو ُموÝß أدناه: 

ي. -عضو مجلس اإلدارة  -  شركة مالذ للتأم-ن وÍعادة التأم-ن التعا̧و

 شركة فالكم ل�Rدمات املالية. -عضو مجلس اإلدارة  -

 واملالك لشركة مصادر القابضة.رئ�س مجلس اإلدارة  -

 

�صاونة (العضو املنتدب والرئdس التنفيذي): -pاألستاذ / معاذ بن قاسم ا 

األســـــــتاذ/ معاذ اR9صـــــــاونة Kو املدير العام لشـــــــركة فالكم ل�Rدمات املالية. لديه خÑ,ة أكÕ, من عشـــــــر ســـــــنوات kv مجال االســـــــ�شـــــــارات املالية 

 إw% قطاع التجزئة. قبل أن توw% م�ام واإلســـــــ�ثمار عمل خالل�ا kv عدد من 
ً
القطاعات من أبرزKا: البنوك والصـــــــناعة والعقار والÏـــــــWة إضـــــــافة

املدير العام عمل كرئ�س مجموعة االســـــ�ثمار املصـــــرkv ©شـــــركة فالكم ل�Rدمات املالية، كما عمل كمســـــ�شـــــار لإلدارة العليا وألعضـــــاء مجلس 

©عد أن ¬ان ¨عمل  2008عر¥ية السعودية. انضم األستاذ/ معاذ لفر\ق العمل kv شركة فالكم سنة اإلدارة kv العديد من الشر¬ات kv اململكة ال

كمســ�شــار لدى ديلو\ت كندا، حيث أتيحت له فرصــة التعامل مع عدد من الشــر¬ات القيادية من خالل تقديم اR9دمات االســ�شــار\ة kv إدارة 

كما أنه حاصــــل ع&% درجة الب@الور\وس kv ¬ل من العلوم املالية واملصــــرفية وكذلك اR4اطر وحوكمة الشــــر¬ات وخدمات االســــ�شــــارات املالية. 

�o بكندا.áاو�إدارة األعمال من جامعة دل kv ,-درجة املاج�ست %wنظم املعلومات من جامعة سانت ماري بكندا، باإلضافة إ kv 
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 ف)د إبراZيم املفرج (عضو مجلس اإلدارة) -

Ñد املفرج، بخ�العلوم اإلدار\ة من جامعة امللك عبدالعز\ز عام يتمتع األستاذ/ ف kv مجال الرقابة النقدية. حاصل ع&% الب@الور\وس kv ة طو\لة,

لية م. باإلضافة إw%  العديد من الدورات kv مجال إدارة البنوك والرقابة املصرفية والتحليل املاkw و التدر\ب لدى العديد من ا39�ات الدو 1986

 kw وغ-,Kا كما أن األستاذ/ ف�د املفرج ، ¨شغل عدة مناصب kv العديد من الشر¬ات كما Kو ُموÝß أدناه: مثل صندوق النقد الدو 

 مجموعة سامبا املالية –عضو مجلس إدارة ورئ�س 39نة املراجعة  -

 الشركة السعودية للطباعة والتغليف. –عضو مجلس إدارة وعضو 39نة املراجعة  -

 

 اإلدارة)محمد ابراZيم أبو جبل (عضو مجلس  -

 kv ا34ال املاkw والرقابة واالســــــــ�شــــــــارات املالية حيث بدأ مســــــــ-,ته امل�نية من خالل عمله كمدقق خارkÙ مع 
ً
خÑ,ة تز\د عن خمســــــــة عشــــــــر عاما

غ عمان ســـــــت و\̧و األردن، ثم كمســـــــ�شـــــــار ومدقق خارkÙ لدى برا¨س ووتر Kاوس ¬و¥رز kv قطر و اململكة العر¥ية الســـــــعودية, و¥ذلك ي@ون -إ̧ر

 ستاذ محمد أبو جبل قد حصل ع&% خÑ,ة قيمة kv مراجعة اW9سابات للعمليات التجار\ة واملالية kv األسواق اR9ليجية واألردنية.األ 

الية و ثم بدأ العمل كمدير إدارة اW4اســبة املالية لدى فالكم ل�Rدمات املالية ، وتقلد منصــب رئ�س الدائرة املالية لشــركة فالكم ل�Rدمات امل

 ركة فالكم القابضة كما أنه عضو مجلس إدارة وعضو 39نة تدقيق kv عدد من الشر¬ات.من ثم ش

 عن مراجعة نتائج األداء و اإلن
ً
 للعديد من وحدات األعمال، ومســــــــــؤوال

ً
 kv الدوائر املالية، ومســــــــــ�شــــــــــارا

ً
تاج و±عداألســــــــــتاذ محمد أبو جبل خب-,ا

 R4تلف التقار\ر املالية واإلدار\ة.

الب@الور\وس kv اW4اســبة من جامعة عَمان األKلية باإلضــافة إw% العديد من الدورات والÑ,امج التدر\²ية الop حصــل علÂ¿ا kv حاصــل ع&% درجة 

 مجال التحليل املاkw و الرقابة املالية و اW9وكمة.

 

 االدوار واملسؤوليات والواجبات الرئdسة ملدير الصندوق. .ح

 لألس�م السعودية. تأس�س و3inيل وطرح صندوق فالكم املتداول  -

nعي-ن صا¸ع السوق وال�,ت�ب لرأس املال ال�شغي&k املبدäي والتjسيق املستمر مع صا¸ع السوق إلتمام عمليات إصدار واس�,داد  -

 الوحدات.

شر معلومات املؤشر. -  nعي-ن مزود خدمة املؤشر واالتفاق معه ع&% آلية حساب وتقو\م ̧و

 ليات إصدار واس�,داد الوحدات.nعي-ن أم-ن اW9فظ والتjسيق املستمر لعم -

 وضع سياسات الصندوق وتحديد آلية إصدار واس�,داد الوحدات. -

 اإلعداد إلدراج وحدات الصندوق. -

 التأكد من مطابقة األداء وnسو\ة ومعا39ة االنحرافات. -

 مراقبة األداء والعمل ع&% تحقيق أKداف الصندوق kv اطار االس�,اتيجية والسياسات املعلنة. -

 م@ونات سلة األس�م واإلعالن عÀ¿ا وعن العناصر النقدية، إن وجدت.تحديد  -

 التأكد ©ش@ل دوري من عمليات إعادة التوازن مع مستوى إعادة التوازن W4فظة املؤشر. -

 التأكد من قيام صا¸ع السوق بتوف-, السيولة. -

شر صاkv قيمة األصول والقيمة اإلرشادية للوحدة. -  التأكد من WXة حساب ̧و

 من ¸شر املعلومات الop تتعلق باملؤشر. التأكد -
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يتوw% مدير الصندوق (شركة فالكم ل�Rدمات املالية) إدارة الصندوق بحكمة و°عدل Æ¿دف تحقيق األKداف االس�ثمار\ة للصندوق  -

 .املضمنة K kvذه الjشرة كما يراkv kå ¬ل األحوال مصاÝ9 حام&k الوحدات kv إطار شروط وأح@ام الصندوق 

) ("أKداف صندوق االس�ثمار") من Kذه الjشرة وكذلك بالضوابط ذات 3الصندوق بالضوابط الواردة kv الفقرة ( يل�³م مدير -

 .) ("قيود االس�ثمار") الواردة kv الئحة صناديق االس�ثمار41العالقة الواردة ضمن املادة (

لتأكد من توافق جميع اس�ثمارات الصندوق مع يل�³م مدير الصندوق كذلك بالضوابط الشرعية لالس�ثمار، و\قوم و°ش@ل دوري با -

املعاي-, والضوابط الشرعية املعتمدة من ال�يئة الشرعية للصندوق تحت إشراف ال�يئة الشرعية للصندوق، وتبليغ مجلس إدارة 

 .الصندوق kv حينه بأي مخالفات جوKر\ة

 

 .فيما يتعلق بصندوق االس6ثمار امل)ام ال�� ®لف Sµا طرف ثالث من جانب مدير الصندوق  .ط

 ال يوجد

 

 أي أ�شطة عمل أو مصاp« أخرى ملدير الصندوق تمثل اZمية جوZر4ة. .ي

 ال يوجد

 

 األح�ام املنظمة لعزل مدير الصندوق أو اس6بداله. .ك

 لتعي-ن مدير صندوق بديل للصندوق أو اتخاذ أي تدب-,
ً
، وذلك  لل�يئة عزل مدير الصندوق واتخاذ أي إجراء تراه مناسبا

ً
آخر تراه مناسبا

 kv حال وقوع أي من اW9االت اآلتية:

 .مؤسسات السوق املاليةتوقف مدير الصندوق عن ممارسة ¸شاط اإلدارة دون إشعار ال�يئة بذلك بموجب الئحة  -1

 إلغاء ترخيص مدير الصندوق kv ممارسة ¸شاط اإلدارة أو WÜبه أو nعليقه من قبل ال�يئة. -2

 kv ممارسة ¸شاط اإلدارة. همن مدير الصندوق إللغاء ترخيص تقديم طلب إw% ال�يئة -3

 بال�³ام النظام أو لوائحه التنفيذية. -©ش@ل تراه ال�يئة جوKر\ا -إذا رأت ال�يئة أن مدير الصندوق قد أخل  -4

م3iل لدى وفاة مدير اW4فظة االس�ثمار\ة الذي يدير أصول صندوق االس�ثمار أو 3æزه أواستقالته مع عدم وجود Rsص آخر  -5

 مدير الصندوق قادر ع&% إدارة أصول صندوق االس�ثمار أو أصول الصناديق الop يديرKا مدير اW4فظة.

 أÊ¿ا ذات أKمية جوKر\ة. –بناء ع&% أسس معقولة  –أي حالة أخرى ترى ال�يئة  -6

 
 أم*ن اp/فظ. -13

 اسم أم*ن اp/فظ .أ

 .املالية البالدشركة 

 

 السوق املالية.رقم الXYخيص الصادر عن Zيئة  .ب

-37رقم ترخيص بموجب املالية السوق  Kيئة قبل من مرخصة  مقفلة مساKمة واحد Rsص  ذات سعودية شركة املالية البالد شركة

 الصناديق إدارة و بالتغطية، والتع�د ووكيل أصيل بصفة التعامل بخدمات للقيام م14/08/2007املوافق Kـ01/08/1428 وتار\خ 08100

 املالية األوراق kv واW9فظ املشورة وتقديم وال�,ت�ب، اR9اصة، واW4افظ االس�ثمار\ة

 

 .العنوان امل�zل وعنوان العمل ألم*ن اp/فظ .ج
  املالية البالدشركة 



 م28/10/2020النشرة:  تاريخ تحديث
 

 

 

39

 العليا  امللك ف�د , طر\ق

 11411الر\اض  140ص. ب. 

  K920003636اتف 

 + 966) 11(  2906299فاكس 

 

 املالية.تار4خ الXYخيص الصادر عن Zيئة السوق  .د

 م14/08/2007املوافق  Kـ01/08/1428تار\خ ال�,خيص 

 .االدوار األساسية ومسؤوليات أم*ن اp/فظ فيما يتعلق بصندوق االس6ثمار .ه
 اW9فظ املادي ألصول الصندوق، عند اW9اجة. -

-  
ً
ع&%  واس�,داد وحدات الصندوق لتوجÂ¿ات مدير الصندوق إلصدار  القيام بإجراءات تنفيذ الطلبات املقدمة من صا¸ع السوق وفقا

:kwالنحو التا 

 مدير الصندوق.  مراجعة م@ونات اW4فظة kv ضوء املعلومات املعلن عÀ¿ا بواسطة -

عند تنفيذ طلب إصدار الوحدات يقوم صا¸ع السوق بال�,ت�ب لتحو\ل سلة األس�م والعناصر النقدية األخرى من حساب صا¸ع  -

%wحساب مدير الصندوق. السوق إ 

 نفيذ طلب اس�,داد الوحدات يقوم أم-ن اW9فظ بالتأكد من وجود الوحدات kv حساب صا¸ع السوق. عند ت -

ال�,ت�ب للقيام بإصدار واس�,داد وحدات الصندوق والتأكد من أن عملية اإلدراج (أو وقف اإلدراج) قد تمت ©ش@ل WXيح من  -

 تداول. طرف

-  opعادل عدد وقيمة وحدات اإلصدارعند االصدار، التأكد من أن عدد وقيمة الوحدات الn ساب الصندوقW9 ا�جرى تحو\ل 

 W4ولة W9ساب صا¸ع السوق.ا

 السوق. ت�ناسب مع سلة األس�م (وقيم�ا) اW4ولة W9ساب صا¸ع عند االس�,داد، التأكد من أن وحدات الصندوق (وقيم�ا) -

 nسو\ة عمليات إصدار واس�,داد الوحدات خالل اليوم مع تداول. -

 

 �� ®لف Sµا أم*ن اp/فظ طرف ثالث فيما يتعلق بصندوق االس6ثمار.امل)ام ال .و

 ينطبق  ال

 األح�ام املنظمة لعزل أم*ن اp/فظ. .ز

 عزل أم-ن اW9فظ املع-ن من قبل مدير الصندوق أو إتخاذ أي تدب-, تراه مناسب ف حال وقوع أي من اW9االت اآلتية : لل�يئة -

 .مؤسسات السوق املاليةأم-ن اW9فظ عن ممارسة ¸شاط اW9فظ دون اشعار ال�يئة بذلك بموجب الئحة  توقف .6

 . ال�يئة قبل من nعليقه أو WÜبه أو اW9فظ ¸شاط ممارسة kv اW9فظ أم-ن ترخيص إلغاء .7

 .اW9فظ ¸شاط ممارسة kv ترخيصه إللغاء اW9فظ أم-ن من Kيئة إw% طلب تقديم .8

 . التنفيذية لوائحه أو النظام ل�³امبا –©ش@ل تراه ال�يئة جوKر\ا  –رأت ال�يئة أن ام-ن اW9فظ قد أخل  إذا .9

 أÊ¿ا ذات أKمية جوKر\ة  –بناء ع&% اسس معقولة  –أي حالة اخرى ترى ال�يئة  .10

kv ذهK  فظW9الة سيقوم مدير الصندوق بتع-ن أم-ن حفظ بديل ونقل مسؤوليات اW9ا%wفظ أم-ن إW960 خالل البديل ا  
ً
 . nعي�نه من يوما

يجوز ملدير الصندوق عزل أم-ن اW9فظ بموجب إشعار كتا°ي إذا رأى ©ش@ل معقول أن عزل أم-ن اW9فظ kv مص�Wة مال@ي  كما -

 من nسلم أم-ن اW9فظ اإلشعار 30سيقوم مدير الصندوق بتعي-ن أم-ن حفظ بديل له خالل ( اW9الة Kذه kv .الوحدات
ً
) يوما

ي عن nعي-ن أم-ن حفظ بديل.و  .الكتا°ي ي وموقع السوق اإللك�,̧و  kv موقع مدير الصندوق اإللك�,̧و
ً
 س�تم اإلفصاح فورا
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 مس6شار االس6ثمار(إن وجد). -14
 ال ينطبق.      

 ن وجد).املوزع (إ -15
 ال ينطبق.      

 ا0/اسب القانو�ي. -16

 .اسم ا0/اسب القانو�ي .أ
 PWCبرا¨س ووترKاوس ¬و¥رز 

 العنوان امل�zل وعنوان العمل للمحاسب القانو�ي. .ب

  برا¨س وتر Kاوس ¬و¥ر

  21برج اململكة الدور 

  11482الر\اض  8282ص.ب. 

 +K4240-465 )11 (966اتف: 

  +966) 11( 465-1663اكس: ف

www.pwc.com/me 

 

 األدوار األساسية ومسؤوليات ا0/اسب القانو�ي فيما يتعلق بصندوق االس6ثمار. .ج

ي بمراجعة القوائم املالية األولية والسنو\ة للصندوق   يقوم اW4اسب القان̧و

 معلومات أخرى. -17
االطالع ع89 السا�سات واالجراءات املتبعة ملعاzpة rعارض املصاp« وأي rعارض مصاp« يمنح الصندوق حامF9 الوحدات اp/ق FG  .أ

 محتمل أو فعF9 عند الطلب وEدون مقابل.

 

�اصة  .بpالتخفيضات والعموالت ا 

 ال ينطبق 
 .أو الضر4بة الز®اة .ج

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

 للز¬اة العامة ال�يئة من الصادرة التنفيذية الالئحة nعليمات حسب املضافة القيمة ضر\بة تطبيق س�تم:  املضافة القيمة ضر\بة -

 nشمل ال مس�ندات الصندوق  kv املذ¬ورة واملصار\ف الرسوم جميع .والت@اليف واالnعاب واملصار\ف الرسوم جميع ع&% والدخل

 .ذلك خالف ع&% النص يتم مالم املضافة القيمة ضر\بة

 

 وتفاصيل اجتماع مال�ي الوحدات.معلومات  .د

 .اW9فظ أم-ن من كتا°ي طلب استالم  من أيام) 10( خالل الوحدات مال@ي الجتماع بالدعوة الصندوق  مدير يقوم .1

 مال@ي من اكÕ, أو مالك من كتا°ي طلب استالم  من أيام) 10( خالل الوحدات مال@ي الجتماع بالدعوة الصندوق  مدير يقوم .2

 .الصندوق  وحدات قيمة من األقل ع&%% 25 منفردين أو مجتمع-ن يمل@ون  الذين الوحدات
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ي الصندوق  مدير موقع kv ذلك عن باإلعالن الوحدات مال@ي الجتماع الدعوة ت@ون  .3 ي واملوقع اإللك�,̧و  و¥إرسال للسوق، اإللك�,̧و

 عن تز\د ال و¥مدة) 2 االجتماع، من األقل ع&% أيام عشرة قبل) 1) وجد إن( اW9فظ وأم-ن الوحدات مال@ي جميع إw% كتا°ي إشعار

)21 ( 
ً
 .املق�,حة والقرارات ووقته وم@انه االجتماع تار\خ اإلشعار وس�تضمن. االجتماع قبل يوما

  الوحدات مال@ي إجتماع الي@ون  .4
ً
 قيمة من األقل ع&%% 25 مجتمع-ن يمل@ون  الوحدات مال@ي من عدد حضره إذا إال WXيحا

 .العام الصندوق  وحدات

 مدير موقع kv ذلك عن باإلعالن ثا¸ي الجتماع بالدعوة الصندوق  مدير فسيقوم ،4 الفقرة kv املذ¬ور  النصاب ¨ستوِف  لم إذا .5

ي الصندوق  ي واملوقع اإللك�,̧و  موعد قبل اW9فظ وأم-ن الوحدات مال@ي جميع إw% كتا°ي إشعار و¥إرسال للسوق  اإللك�,̧و

  الثا¸ي اإلجتماع و±عد. أيام) 5( عن التقل بمدة الثا¸ي اإلجتماع
ً
 .اإلجتماع kv املمثلة الوحدات ¸سبة ¬انت أيا WXيحا

 .الوحدات مال@ي اجتماع kv لتمثيله له وكيل nعي-ن وحدات مالك ل@ل يجوز  .6

 .االجتماع وقت يمتلك�ا وحدة ¬ل عن الوحدات مال@ي اجتماع kv واحد بصوت اإلدالء وحدات مالك ل@ل يجوز  .7

 

 إ�Sاء الصندوق. .ه

ن إذا الصندوق  إÊ¿اء الصندوق  ملدير يجوز  -  االقتصادي ال�شغيل لتÑ,ير ¬افية غ-, اإلدارة تحت الصندوق  أصول  قيمة أن له تب-َّ

 Kذه kv. الصندوق  إلÊ¿اء ¬اف س²ب أÊ¿ا الصندوق  مدير يرى  أخرى  ظروف أي أو األنظمة n kvغي-, أي حدوث حالة kv أو للصندوق،

  الوحدات مال@ي وÍشعار املالية السوق  Kيئة بإخطار الصندوق  مدير يقوم اW9الة،
ً
 تقل ال بمدة وذلك الصندوق  إÊ¿اء kv برغبته كتابيا

  21 عن
ً
 .فيه الصندوق  إÊ¿اء املزمع التار\خ من يوما

- kv اء حالة¿Êا تتم الصندوق  أصول  فإن الصندوق، إ¿Ûسديد و\تم تصفيn  صوم املتعلقة واالل�³امات الديونR9املتبقية األصول  وأما با 

 مدير من تأكيد إصدار و\تم الوحدات إجماkw إw% مjسو¥ة وحداã¿م تمثل�ا الop بالjسبة املشارك-ن ع&% توز±ع�ا فيتم التصفية من

 الصندوق  أصول  ¬افة تصفية يتم لم ما للمس�ثمر\ن توز±عات أي عمل يتم لن فإنه الصندوق، تصفية بدء حالة kv. بذلك الصندوق 

 .الصندوق  مدير بواسطة التصفية حصيلة واستالم

 

 وجود حالة kv الوحدات ملالك يمكن كما مقابل، و¥دون  الطلب عند الش@اوى  بمعا39ة اR9اصة اإلجراءات بتقديم الصندوق  مدير سيقوم .و

 :التاkw العنوان إw% إرسال�ا الصندوق، حول  مالحظة أو ش@وى  أي

 املالية ل�Rدمات فالكم شركة

 اR4اطر وÍدارة واإلل�³ام املطابقة مجموعة

  العام العليا طر\ق

 11421 الر\اض 884. ب. ص

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

ي الÑ,يد إw% املالحظات إرسال يمكن كما  :التاkw األك�,̧و

Addingvalue@falcom.com.sa 

 

 اzp)ة القضائية ا0�تصة بالنظر FG أي نزاع  .ز

السعودية kl ا39�ة القضائية اR4تصة بالنظر kv أي نزاع نا��� من أو عن  العر¥ية اململكة kv املالية األوراق منازعات kv الفصل 39نة

 صناديق االس�ثمار. 
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 kv مذ¬ور  عقد و¬ل الرئ�سية، املعلومات وم�Rص ،الصندوق  وأح@ام شروط ع&% االطالع kv اW9ق الوحدات حام&k الصندوق  مدير يمنح .ح

 الصندوق. ملدير املالية والقوائم املعلومات، مذكرة

 من الصندوق  ومدير الصندوق  ملدير ي@ون  أن واليجوز . مشاعة ملكية الوحدات ملال@ي جماkå ©ش@ل مملوكة الصندوق  أصول  جميع .ط

 يتعلق فيما مطالبة أو الصندوق  أصول  kv مص�Wة أَي  املوزع أو املشورة مقدم أو الباطن من اW9فظ أم-ن أو اW9فظ أم-ن أو الباطن

 املوزع أو املشورة مقدم أو الباطن من أم-ن أو اW9فظ أم-ن أو الباطن من الصندوق  ومدير الصندوق  مدير ¬ان إذا إال األصول، بتلك

 
ً
  ¬ان أو ملكيته، حدود kv وذلك الصندوق، لوحدات مال@ا

ً
فÝÏ الالئحة، Kذه أح@ام بموجب املطالبات Æ¿ذه مسموحا

ُ
 شروط kv عÀ¿ا وأ

 .املعلومات مذكرة أو الصندوق  وأح@ام

 

 االس�ثمار قرار إتخاذ من امل�نيون  مس�شاروKم أو اW4تمل-ن أو اW9الي-ن الوحدات مال@ي تمكن قد معروفة أخرى  معلومات أي يوجد ال .ي

kv  ذكره تم ما ع&% خالفا الصندوق kv املعلومات مذكرة و واألح@ام الشروط. 

 

 ع&% ما تم ذكره kv سياسات االس�ثمار وممارساته. .ك
ً
 خالفا

ً
 أي اعفاءات من قيود الئحة االس�ثمار قد وافقت علÂ¿ا ال�يئة مسبقا

 ال يوجد

 

 .سياسة مدير الصندوق فيما يتعلق بحقوق التصو4ت .ل

 و واإلل�³ام املطابقة مجموعة و الصندوق  إدارة مجلس ب-ن بالتعاون  فانه التصو\ت W9قوق  فالكم لدى املتبع الداخ&k النظام ع&% بناء

 Kذا إطار ضمن التصو\ت قرارات  يتخذ سوف الصندوق  مدير  ان كما  التصو\ت حالة kv النظام Kذا اتباع يتم سوف اR4اطر إدارة

 .اR4اطر وÍدارة واإلل�³ام املطابقة مجموعة بإس�شارة  النظام

 
 املعلومات اإلضافية ألنواع معينة من الصناديق.متطلبات  -18

 د. FG حالة صندوق املؤشر املتداول:

يقر و\وافق مال@ي وحدات صندوق فالكم املتداول لألس�م السعودية ع&% شروط وأح@ام الصندوق وذلك بمجرد القيام  .1

 باالش�,اك فيه.

�اصة بصاFG قيمة األصول اإلرشادية وصاFG قيمة  .2pاألصول اإلرشادية ل�ل وحدة.نقاط التقو4م ا 

ثانية خالل ساعات التداول،  15سوف ي@ون Kناك تقو\م إرشادي متكرر لصاkv قيمة أصول الصندوق بإصدار تقو\م إرشادي ¬ل 

 باإلضافة لتقو\م صاkv قيمة األصول بÀ¿اية اليوم.

 صا�ع السوق  .3

 :صا�ع السوق األول 

Kـ بناًء ع&% أح@ام  29/04/1427وتار\خ  20060-37فالكم ل�Rدمات املالية. وRs klص اعتباري مرخص له بموجب ترخيص رقم 

 .الصادرة من Kيئة السوق املالية للقيام بالتعامل بصفة أصيل مؤسسات السوق املاليةالئحة 

 :عنوان صا�ع السوق األول 

 o� طر\ق العليا العام  –املقر الرئ��

 11421الر\اض  884ص ب 

 K8004298888اتف 

 + 966) 11( 2054831فاكس 

www.falcom.com.sa 
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 :صا�ع السوق الثا�ي

�o ¬اب�تال اW4دودة. وRs klص اعتباري مرخص له من قبل Kيئة السوق املالية بموجب ترخيص رقم � شركة السعودي الف̧ر

 .1010231217و اW9فظ و اإلدارة و ال�,ت�ب واملشورة و 3Üل�ا التجاري رقم  للتعامل 37/11153

 :عنوان صا�ع السوق الثا�ي

  تقاطع شارع العليا مع شارع العرو¥ة

 11431الر\اض  1290ص. ب. 

 (11( 215 2353فاكس:  -) K1111 215 )11اتف: 

    اململكة العر¥ية السعودية

 

 :وظائف صا�ع السوق 

 .السيولة املبدئية للسوق األوkw لتأس�س وحدات التداول تقديم  (1)

(2)  klا و¿Æ سبة املسموحjإطار ال kv السوق الثانوي kv 2توف-, السيولة لعمليات البيع والشراء.% 

  بالتjسيق مع مدير الصندوق وأم-ن اW9فظ وتداول. يقوم صا¸ع السوق ب�س�يل اصدار واس�,داد وحدات الصندوق  (3)

(4) Kاملساkv استقرار السعر والطلب ع&% وحدات الصندوق kv السوق من خالل التدخل لز\ادة العرض أو الطلب ع&% الوحدات  مة

    عند الضرورة.
 Zامش معامل االنحراف عن املؤشر  .4

 الدخل عوامل االعتبار kv األخذ مع% 1 أق¹�t بحد املؤشر بأداء مقارنة انحراف Kامش ع&% للمحافظة الصندوق  مدير ¨س§%

 واملصار\ف والرسوم
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�ص املعلومات الرئdسة � م
 

 الصندوق  اسم

 صندوق فالكم املتداول لالس�م السعودية 

 )(صندوق اس�ثماري عام مفتوح

 

 

 مدير الصندوق 

   شركة فالكم ل�Rدمات املالية

 

 
 :بتار4خ تم تحديث آخر 

 م28/10/2020

 
 
 

�ص إعداد تم� فالكم صندوق  FG وحدات لشراء ل)م املتاحة الفرصة دراسة من لتمكي�Sم وذلك للمس6ثمر4ن أساسية بصورة Zذا املعلومات م

 االس6ثمار @شأن قرار أي اتخاذ قبل بتمعن األخرى  واملس6ندات واألح�ام الشروط قراءة ا0/تمل*ن املس6ثمر4ن وع89 السعودية لألس)م املتداول 

FG ذاZ  الصندوق. 
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 املعلومات الرئdسة حول صندوق االس6ثمار. .أ

 اسم صندوق االس6ثمار. .1

 صندوق فالكم املتداول لألس�م السعودية

  )مفتوح(صندوق اس�ثماري عام 

 

 لصندوق ل Zداف االس6ثمار4ةاأل  .2

الjشطة لسلة من األس�م السعودية املدرجة ¨س§% الصندوق لتحقيق نمو وم@اسب رأسمالية ع&% املدى الطو\ل من خالل اإلدارة غ-, 

 kv السوق السعودي ©غرض تحقيق مستوى أداء يماثل أداء املؤشر قبل الرسوم واملصار\ف.

 

 وممارساته.االس6ثمار  سياسات  .3

 kv تداول  سوق  kv واملتداولة املدرجة الشرعية الضوابط مع املتوافقة الشر¬ات أس�م kv أصوله من% 95 األقل ع&% الصندوق  ¨س�ثمر

    .السعودية العر¥ية اململكة

 kv ¬اٍف  نقد ع&% اW4افظة يتم ب�نما األصول  لتوز±ع الjس²ية األوزان مراعاة مع املؤشر محفظة م@ونات kv الصندوق  ¨س�ثمر حيث

 .الصندوق  ع&% أخرى  ال�³امات وأي املصار\ف ملواج�ة مستمر ©ش@ل الصندوق 

 أي وع&%). القياس مؤشر( السعودية لألس�م 30 فالكم مؤشر محفظة م@ونات kv باالس�ثمار الjشطة غ-, اإلدارة أسلوب الصندوق  ي�بع

 kv ¬اٍف  نقد وتوفر املؤشر أداء مطابقة من التأكد ©غرض) األقل ع&% سنة ر°ع ¬ل( دوري ©ش@ل التوازن  اعادة عمليات تتم حال،

 .الصندوق 

 الصندوق  kv ¬اٍف  نقد ع&% اW4افظة يتم ب�نما األصول  لتوز±ع الjس²ية األوزان مراعاة مع املؤشر محفظة م@ونات kv الصندوق  ¨س�ثمر -

 .الصندوق  ع&% أخرى  ال�³امات وأي املصار\ف ملواج�ة مستمر ©ش@ل

 عند دفاعية اس�ثمارات kv مؤقت ©ش@ل للدخول  ¨س§% وال األخرى  االس�ثمار\ة الصناديق مثل املؤشر أداء لتجاوز  الصندوق  ¨س§% ال -

 .اإلرشادي املؤشر أداء ومطابقة W4ا¬اة الصندوق  و±س§% فيه املبالغ التقييم حالة kv أو السوق  انخفاض

 الرأسمالية وامل@اسب النمو لتحقيق الصندوق  أKداف أن من للتأكد املؤشر بتقو\م األقل ع&% سنوي  أساس ع&% الصندوق  مدير يقوم -

    .مناسب ©ش@ل تتحقق أن يمكن الطو\ل املدى ع&%

 :االس6ثمار سياسات

 .مستوى  أد¸ى عند االنحراف ¸سبة ع&% اW4افظة خالل من املؤشر أداء W4ا¬اة الصندوق  ¨س§% -

 والرسوم الدخل عوامل االعتبار kv األخذ مع% 1 أق¹�t بحد املؤشر بأداء مقارنة انحراف Kامش ع&% للمحافظة الصندوق  مدير ¨س§% -

 .واملصار\ف

 .للمؤشر اليومي األداء بمستوى  مقارنة الصندوق  لعائد يوم ¬ل kv النقصان أو للز\ادة انحراف كمعامل االنحراف ¸سبة قياس يتم *  

 اليومي والعائد اإلرشادي للمؤشر اليومي العائد مستوى  ب-ن سنوي  أساس ع&% 0.99 قدره ارتباط معامل لتحقيق الصندوق  ¨س§% -

    .للصندوق 

 الوحدات رزم تفاصيل). نقدية W9صة باإلضافة األس�م من سلة( فقط عي¾o ©ش@ل الوحدات واس�,داد إصدار kv يتعامل الصندوق  -

  .يومي ©ش@ل الصندوق  مدير بواسطة عÀ¿ا اإلعالن يتم النقدي والعنصر األس�م سلة وم@ونات

. الصندوق  وحدات W9ام&k فائدة أفضل يحقق بما باس�ثماراته تتعلق الop الشر¬ات تصرفات عن الناتجة حقوقه الصندوق  يمارس -

 يقوم والop فÂ¿ا املس�ثمر األس�م من ألي املمنوحة اإلصدار حقوق  ممارسة kv الصندوق  ¨شارك االصدار حقوق  ممارسة عند ذلك، مثال

  W4فظته التوازن  إعادة ©عملية بدوره اإلرشادي املؤشر
ً
 النقد توف-, يجوز . تحدث أن يمكن انحرافات أي بمعا39ة االKتمام مع لذلك تبعا
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 الjسoÅ البيع( األس�م من الصندوق  محفظة م@ونات لبعض الjسoÅ البيع طر\ق عن) الضرورة عند( اإلصدار حقوق  ملمارسة املطلوب

o¾بالوزن يخل ال بما ¨ع oÅسjساب عملية). البيع عملية ©عد املؤشر مع مقارنة للمحفظة الW9قوق  اW9 الشر¬ات وتصرفات اإلصدار 

  تتم العالقة ذات األخرى 
ً
  .علÂ¿ا واملتعارف املقبولة اW4اس²ية املعاي-, إطار وkv لألعمال العادي السياق kv املتبع لألسلوب وفقا

  الصندوق  Æ kv¿ا االحتفاظ س�تم الصندوق  ¨ستلم�ا الop التوز±عات -
ً
 سياسة إw% يرجع( ذلك إw% وما واملصار\ف الرسوم ألغراض مبدئيا

 واألح@ام). الشروط Kذه ضمن التوز±عات

 أفضل يحقق بما الالزمة بالتصرفات الصندوق  مدير يقوم أوغ-,Kا االستحواذ أو الدمج مثل للشر¬ات أخرى  تصرفات أي حدوث عند -

 ألي ن�يجة للمؤشر الjسoÅ بالوزن مقارنة للصندوق  الjسoÅ الوزن ب-ن اختالل أي حدوث حالة kv حال أي وع&%. الوحدات W9ام&k فائدة

  للمحفظة التوازن  باعادة الصندوق  مدير يقوم الشر¬ات تصرفات من
ً
 .لذلك تبعا

 محفظته kv الصندوق  ¨س�ثمر الذي املؤشر فإن حال أي وع&%. الشرعية الضوابط مع محفظته م@ونات بمطابقة يقوم ال الصندوق   -

 لألغراض محفظته أس�م ب�نقية املؤشر يقوم. املؤشر محفظة kv باالس�ثمار فقط يقوم والصندوق  الشرعية الضوابط مع يتوافق

 الop األس�م من بالتخلص ذلك ©عد الصندوق  مدير و\قوم للصندوق  الشرعية ال�يئة توجÂ¿ات ع&% بناءً  سنوي  ر°ع أساس ع&% الشرعية

 . الشرعية الضوابط تتجاوز 
ً
 مص�Wة بمراعاة الصندوق  مدير و\قوم W4فظته التوازن  إعادة ©عمليات الصندوق  مدير يقوم لذلك وتبعا

k&الوحدات حام kv م من التخلص حالة�األس opم من مز\د ©شراء ذلك ©عد الصندوق  و\قوم. الشرعية الضوابط تتجاوز  ال�األس 

 .املؤشر محفظة مع الjسoÅ التطابق لتحقيق

- kv غ-, حالةn م ز\ادة أو من التخلص( املؤشر�املؤشر محفظة مستوى  مع أخرى  مرة الصندوق  لوضع الصندوق  مدير ¨س§%) األس 

 .للمحفظة التوازن  إعادة عملية بإجراء

 التوازن  إعادة مرحلة خالل الوحدات واس�,داد إصدار لعملية مؤقت بإيقاف الصندوق  يقوم أن يجوز  -

  

 .الرئdسية ا0/تملة املرتبطة باالس6ثمار FG الصندوق ا0�اطر  .4

 لألس�م املتداول  فالكم صندوق  kv لالس�ثمار واملصاحبة) حصر غ-, من( أدناه املذ¬ورة االس�ثمار مخاطر دراسة املس�ثمر\ن ع&%

 ما حصر غ-, من الصندوق  kv االس�ثمار مخاطر nشمل الصندوق. kv اس�ثمارKم ع&% تؤثر وقد ل�ا يتعرضون  أن يمكن والop السعودية

k&ي: 

 ) مخاطر االس6ثمار:1(

 بأن 
ً
 أو ال�³اما

ً
قد يتعرض الصندوق R4اطر االس�ثمار الop يمكن أن تؤدي R9سارة األموال املس�ثمرة. وال يقدم مدير الصندوق nع�دا

 أKداف الصندوق س�تحقق. 

 FG األس)م:  ) مخاطر االس6ثمار 2(

دية والop قد تتضمن مخاطر تقلبات السوق قد يتعرض االس�ثمار kv الصندوق للمخاطر املصاحبة لالس�ثمار kv صناديق األس�م العا

والتقلبات اW4تملة kv أسعار األس�م ن�يجة لعوامل العرض والطلب ومخاطر التRëم ومخاطر السيولة وغ-, ذلك من اR4اطر 

ق بالشر¬ات املنتظمة وغ-, املنتظمة. و\مكن أن تنخفض أسعار األس�م ن�يجة للعوامل االقتصادية أو ن�يجة للتوقعات أو عوامل تتعل

 التقار\ر غ-, اإليجابية عن العوائد قد تؤدي إw% انخفاض السوق وقد ت@ون أسعار األس�م العامة 
ً
الop ¨س�ثمر فÂ¿ا الصندوق. فمثال

لبعض املصدر\ن ل�ا استجابة أسرع للتحر¬ات الop تحدث kv السوق. كما أن االنخفاض الذي يحدث kv السوق يؤثر ع&% قيمة األس�م 

�ثمر فÂ¿ا الصندوق. وقد تنخفض قيمة محفظة الصندوق ن�يجة لعدم قدرة املصدر للوفاء بالتوز±عات املتوقعة ن�يجة ألوضاع الop ¨س

 الشركة املالية.    

 ) مخاطر اإلدارة غ*X ال±شطة (مخاطر املؤشر):3(

دارة الjشطة الn opعمل ع&% تجاوز أداء ي�بع الصندوق أسلوب اإلدارة غ-, الjشطة بمتا©عة أداء املؤشر و\ختلف ذلك عن أسلوب اإل 

املؤشر باالنتقاء املباشر والjشط لألس�م املسÛ¿دفة. وقد ي�,تب ع&% ذلك إم@انية احتفاظ الصندوق بم@ونات من أس�م املؤشر ©غض 
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الستجابة للتغ-, kv النظر عن التطورات ع&% املستوى الك&k أو kv أداء أس�م أو صناعة معينة. االحتفاظ بأس�م شر¬ات ©عيÀ¿ا دون ا

 ع&% أداء الصندوق.
ً
 عوامل السوق أو kv مستوى أداء أس�م معينة قد ينعكس سلبا

 ) مخاطر انخفاض معامل االرتباط:4(

عوائد الصندوق قد ال تتطابق مع عوائد املؤشر ©س²ب nعرض الصندوق لعدد من مصار\ف ال�شغيل غ-, قابلة للتطبيق kv حالة 

دوق ©عض مصار\ف عمليات kv حالop البيع والشراء عند إجراء عمليات إعادة التوازن ل@ي nعكس التغي-,ات املؤشر وقد يتحمل الصن

الop تحدث kv محفظة املؤشر.وقد ال ت@ون اس�ثمارات الصندوق بال@امل kv األس�م ©س²ب التدفقات النقدية أو االحتياطيات النقدية 

 و ال�³امات.الop يحتفظ Æ¿ا الصندوق ملواج�ة أي مصار\ف أ

 ) مخاطر الXYك*»:   5(

kv حالة ترك-³ املؤشر ع&% صناعة أو مجموعة من الصناعات ©عيÀ¿ا فان اس�ثمارات الصندوق ت@ون مركزة ع&% ذلك القطاع حيث ي�بع 

الصندوق توز±ع وأوزان محفظة املؤشر. وK kvذه اW9الة فإن قيم وحدات الصندوق قد ترتفع أو تنخفض kv السوق أكÕ, أو أقل من 

opالسوق.      أسعار وحدات الصناديق ال kv قطاعات متنوعة kv م الشر¬ات�أس kv ثمر� nس

 ) مخاطر عدم التنوvع:6(

فرص تنو±ع محفظة الصندوق محدودة kv إطار م@ونات محفظة املؤشر اإلرشادي و\جوز أن ¨س�ثمر الصندوق بjسب كب-,ة من 

مقارنة بالصناديق الop تتوفر ل�ا فرص تنو±ع  أصوله kv أس�م عدد محدود من املصدر\ن kv إطار اس�,اتيجية وسياسة االس�ثمار

 من األس�م.
ً
 االس�ثمار عÑ, األس�م املدرجة kv السوق. وعليه يمكن أن يتأثر أداء الصندوق بالتقلبات kv أداء عدد محدود ¸س²يا

)7:F¥افق الشر  ) مخاطر التو

يه ال�يئة الشرعية و¥التاkw ت@ون فرص االس�ثمار kv حالة عدم توافق أي س�م kv محفظة املؤشر يتم التخلص منه بناًء ع&% توج

 ت الصندوق اللصندوق kv ح-³ ضيق مقارنة ©عالم االس�ثمار املتاح  للصناديق التقليدية مما قد يقلل من الفرص أمام اس�ثمار 

 

 . األداء السابق لصندوق االس6ثمار .5

 : الكF9 العائد -1

 ou31 -العائد ال�,اك  ,Ñمنذ سنوات  5 سنوات  3 سنة م2019د¨سم

 التأس�س

 %64.38 %13.17 %17.94 %8.27 الصندوق 

 

2- Fxاملاضية العشر  السنوات من ل�ل السنو4ة العائدات إجما : 

  الصندوق  السنوي  العائد

 %6.04 م2010لعام 

 %2.41- م2011 لعام

 %10.74 م2012 لعام

 %30.61 م2013 لعام

 %2.96- م2014 لعام

 %14.18- م 2015 لعام

 %11.81 م 2016 لعام

 %0.71 م 2017لعام 

 %8.16 م2018لعام 

 %8.27 م2019لعام 
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�مس السنوات مدار  ع89 االسXYشادي املؤشر  مع باملقارنة االس6ثمار  صندوق  أداء -3pاملاضية ا : 

 2015 2016 2017 2018 2019 

 %8.27 %8.16 %0.71 %11.81 %14.18- الصندوق 

 %5.74 %6.09 %1.35- %9.40 %16.39- املؤشر

 

�دمات والعموالت واألrعاب .بpمقابل ا. 

 تحسب kv ¬ل يوم تقو\م كjسبة من 0.50رسوم إدارة:  -
ً
صاkv % (خمسون نقطة أساس) من صاkv قيمة أصول الصندوق سنو\ا

 قيمةاألصول و\تم دفع�ا ملدير الصندوق ¬ل ر°ع سنة كمستحقات.

  تحسب kv ¬ل يوم تقو\م كjسبة من صاkv قيمة 0.22رسوم اإلداري:  -
ً
% (اثنان وعشرون نقطة أساس) من صاkv قيمة األصول سنو\ا

 األصول و\تم دفع�ا لإلداري ¬ل ر°ع سنة كمستحقات.

% من صاkv قيمة األصول تحسب kv ¬ل يوم تقو\م كjسبة من صاkv قيمة األصول و\تم دفع�ا ألم-ن اW9فظ 0.03 رسوم اp/فظ: -

 
ً
 كمستحقات. ش�ر\ا

 تحسب kv ¬ل يوم تقو\م كjسبة من صاkv قيمة األصول. 0.10رسوم املؤشر:  -
ً
% (عشرة نقاط اساس) من صاkv قيمة األصول سنو\ا

 ؤشر وأي مصار\ف ¸شر ذات عالقة.nغطي رسوم املؤشر  أnعاب مزود خدمة امل

 تدفع لتداول.0.08رسوم اإلدراج والz�6يل:   -
ً
 % (ثمانية  نقاط أساس) من صاkv قيمة األصول سنو\ا

 % (مائة نقطة أساس) من صاkv قيمة األصول. 1ال يتجاوز املعدل السنوي ملصار\ف الصندوق 

 

مقابل تبادل عي¾o. ومع ذلك وألغراض إعادة التوازن للمحفظة قد الصندوق يصدر و±س�,د رزم وحدات فقط مصار4ف التعامل:  -

يقوم الصندوق ©عمليات شراء و¥يع أس�م املؤشر. وقد ت�,تب ع&% تلك العمليات ت@لفة nعامل يتم تقديرKا بالت@لفة  و\تحمل�ا 

 من أصوله.
ً
 الصندوق خصما

 تم تكبدZا @عد بدء عمل الصندوق:يتحمل مدير الصندوق املصار4ف العادية الفعلية التالية وال�� ي -

مصار\ف ¸شر تفاصيل أسعار الوحدات kv الWÏف والوسائل االلك�,ونية وأنظمة املعلومات األخرى وÍدراج وحدات الصندوق  -

 kv أسواق األوراق املالية (إن وجدت).

 مصار\ف املصفي kv حالة التصفية. -

 املصار\ف املتعلقة بjشر التقار\ر السنو\ة. -

 nشغيل فعلية أخرى مستحقة ألRsاص آخر\ن يتعاملون مع الصندوق. أي مصار\ف  -

 من رسوم إدارة الصندوق 
ً
 .nعتÑ, املصار\ف املذ¬ورة أعاله جزءا

 

 من الرسوم  -
ً
nعو\ض صا¸ع السوق مقابل خدمات اإلصدار واالس�,داد العي¾o للوحدات، إن وجد، يتم دفعه بواسطة اإلداري خصما

 املستحقة له. 

  ة املضافةضر4بة القيم
س�تم تطبيق ضر\بة القيمة املضافة حسب nعليمات الالئحة التنفيذية الصادرة من ال�يئة العامة للز¬اة والدخل ع&% جميع الرسوم  -

  .واملصار\ف واالnعاب والت@اليف

 .ع&% خالف ذلكجميع الرسوم واملصار\ف املذ¬ورة K kvذه الشروط واألح@ام ال nشمل ضر\بة القيمة املضافة مالم يتم النص  -
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املوقع  بز4ارة التفضل ومس6نداته األخرى , ير8Á" لألس)م السعوديةاملتداول  فالكم" صندوق  حول  إضافية معلومات ع89 لالطالع .ج

�دمات  شركة فروع من فرع , أو ع�X أقرب www.Falcom.com.saاإللكXYو�ي للشركة � Sµاتف املالية, أو من خالل االتصالفالكم ل

 . 8004298888: العمالء خدمة

 

 عنوان مدير الصندوق اسم و  .د

  املالية ل�Rدمات فالكم شركة

   العام العليا طر\ق

 11421 الر\اض 884. ب. ص

 K 8004298888اتف

  + 966) 11( 4617268 فاكس
 

 عنوان أم*ن اp/فظاسم و  .ه

  املالية البالد شركة

   ،العليا امللك ف�د طر\ق

 11411 الر\اض 140. ب. ص

 K 920003636اتف

 + 966) 11( 2906299 فاكس

 املوزععنوان اسم و  .و

 ال ينطبق.
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 التواقيع

 
 

كم بالتوقيع على مذكرة الشروط واألحكام هذه أقر/نقر بأنني/أننا قد حصلت/حصلنا على نسخة من هذه النشرة المتضمنة شروط وأحكام صندوق فال
تحديث  كما أنني على علم بأنه يتم والمالحق الخاصة بها وقمت/قمنا باالطالع عليها وفهم ما جاء بها والموافقة عليها، لألسهم السعوديةالمتداول 

 الملخص المالي لهذه النشرة سنوياً، وبناًء عليه قمت/قمنا بالتوقيع عليها:
 
 
 

 : .......................................................................  اسم المستثمر  

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

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

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

 :المالية من طرف فالكم للخدمات

 
 :  ______________________________________  األسم /    

 : _________________________________ المسمى الوظيفي / 
 : __________________________________  عنوان المكتب / 

 ____________________________/____/: _______  التاريخ / 
 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 


