اعتمدت هذه النشرة بواسطة هيئة السوق المالية في  1431/09/13هـ الموافق 2010/08/23م.

الصندوق هو برنامج استثمار جماعي أنشأه مدير الصندوق بموافقة هيئة السوق المالية وتم تأسيسه كترتيب تعاقدي بين مدير
الصندوق والمستثمرين حيث يتم تنظيم واإلشراف على هذا الترتيب التعاقدي بواسطة هيئة السوق المالية .الصندوق يعتبر
مستقال عن صناديق االستثمار األخرى التي يطرحها أو يسوقها مدير الصندوق.
هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية ال تتحمل أية مسئولية فيما يتعلق بصحة اإلفادات والمعلومات التي تحتويها هذه النشرة أو فيما
t
التزامفتجاه أي شخص أو مستثمر أو أي أطراف أخرى عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن
يتعلق بأداء هذا الصندوق .كما أنها لن تتحمل أي
االعتماد على أي من اإلفادات والمعلومات الواردة في هذه النشرة.

نشرة المعلومات

صندوق فالكم الخليجي للدخل
FALCOM GCC INCOME FUND
برنامج استثمار جماعي مفتوح للمشاركة مسجّل بموجب أنظمة المملكة العربية السعودية
عرض  1,000,000وحدة بقيمة  10دوالر أمريكي للوحدة خالل فترة الطرح األولي
وبعد ذلك بصافي قيمة األصول للوحدة في كل يوم اشتراك

مدير الصندوق ووكيل الطرح
شركة فالكم للخدمات المالية ("فالكم")

اإلداري وأمين الحفظ
شركة فالكم للخدمات المالية

مراجع الحسابات
برايس وتر هاوس كوبر برج المملكة الدور  21ص.ب 8282 .الرياض  11482هاتف+966 )11( 465-4240 :
 -فاكسwww.pwc.com/me +966 )11) 465-1663 :

نشرة المعلومات
ال تمثل هذه النشرة عرضا أو ترويجا لوحدات في أي دائرة تشريعية ال يصرح فيها بمثل هذا العرض أو الترويج .وبناء على ذلك ،ال تمثل وال
تستخدم هذه النشرة بغرض أن تكون عرضا أو ترويجا بواسطة أي شخص في أي دائرة تشريعية أو في أي ظروف ال يصرح فيها بمثل ذلك
العرض أو الترويج أو ألي شخص ممنوع نظاما ً بتقديم ذلك العرض أو الترويج .على األشخاص المتلقين لهذه النشرة أن يحيطوا أنفسهم بأي
متطلبات نظامية ذات عالقة قابلة للتطبيق وأن يراعوا تلك المتطلبات.
تاريخ هذه النشرة  23أغسطس  2010م
جرى أخر تحديث للنشرة في 2017/03/12م

تاريخ تحديث النشرة2017/03/12 :م

بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده ،وبعد ،،

تنبيه للمستثمرين
(متى ما اقتضى السياق استخدام أي ضمير في هذه النشرة سيتضمن المؤنث والمذكر كما أن المفرد سيشمل الجمع والعكس كذلك).
تم إعداد نشرة المعلومات هذه بصورة أساسية للمستثمرين وذلك لدراسة الفرصة المتاحة لهم لشراء وحدات في صندوق فالكم الخليجي
للدخل ("الصندوق") .وعليه ،يجب على المستثمرين المحتملين قراءة هذه الشروط واألحكام بتمعن قبل اتخاذ أي قرار بشأن االستثمار
في الصندوق.
االستثمار في الصندوق ينطوي على درجة مخاطرة تصنف تحت المخاطر العالية .وعلى أي حال ،على المستثمرين االطالع بدقة
على عوامل المخاطر المحتملة التي قد تواجه الصندوق والتي تمت اإلشارة إليها بشكل مفصل في الفقرة (" )10المخاطر الرئيسة
لالستثمار في الصندوق" ضمن هذه الشروط واألحكام.
الصندوق يمثل عالقة تعاقدية بين مدير الصندوق والمستثمرين فيه على سبيل الوكالة ،وهو مسجل لدى هيئة السوق المالية ("الهيئة")
بموجب موافقتها بتاريخ  1431/09/13هـ الموافق  2010/08/23م وموافقة الهيئة بتاريخ 2017/03/12م على تحديث الشروط
واألحكام ،ويخضع الصندوق ألحكام الئحة صناديق االستثمار الصادرة من الهيئة وألي تعديالت الحقة قد تطرأ عليها أو أي تعليمات
أخرى تصدر من الهيئة في هذا الخصوص.
مجلس إدارة الصندوق ،منفردين ومجتمعين ،يقبل المسئولية عن المعلومات التي تحتويها هذه النشرة .وفي حدود معرفة واعتقاد
مجلس اإلدارة ،الذي قام باتخاذ إجراءات العناية المناسبة للتأكد من ذلك ،فإن المعلومات التي تحتويها هذه النشرة منسجمة مع الحقائق
وال تتضمن أي حذف أو إسقاط يحتمل أن يؤثر على المعلومات وشمولية هذه النشرة.
مدير الصننننننندوق ،وبمطلق تقديره ،يجوف له رفل أي طلب مشنننننناركة في وحدات الصننننننندوق  -كليا أو جزئيا  -في أي وقت من
األوقات .باإلضنننافة لذلك ،يجوف لمدير الصنننندوق -في أي وقت من األوقات  -وبمطلق اختياره القيام باسنننترداد الوحدات وتوفيع ما
يعادل حصص المستثمرين من العوائد.
في كل األوقات يتم مزاولة أنشطة الصندوق بالتوافق مع الضوابط ال شرعية .وبشكل مبدئي فإن الضوابط الشرعية تحرم استالم أو
دفع سننعر الفائدة إال أن اسننتالم توفيعات األرباح الدورية والمكاسننب الرأسننمالية الناتجة عن االسننتثمار في أسننهم الشننركات المتوافقة
شنننرعا ً ال تعتبر محرمة .ومع ذلك ،قد يتضنننمن العائد من هذه االسنننتثمارات مبلغا ً ينسنننب لمصنننادر غير شنننرعية وفي هذه الحالة يتم
حسنناب المبلو والتبرع به للجهات الخيرية بإشننراف الهيئة الشننرعية دون فائدة مباشننرة وغير مباشننرة على الصننندوق أو المسننتثمرين
فيه.
دفع قيمة الزكاة تظل مسنننئولية المسنننتثمرين فقط .مدير الصنننندوق أو الصنننندوق لن يقوما بحسننناب أو إخراج أو يكونا مسنننئولين عن
حساب أو إخراج الزكاة على مبالو االستثمارات في الصندوق أو على أي مكاسب رأسمالية يمكن أن تنتج عن تلك االستثمارات.
يجب أن ال تفسر محتويات هذه النشرة كاستشارة استثمارية أو قانونية أو ضرائبية .كما يجب عدم اعتبار آراء مدير الصندوق كتوصية
لشراء وحدات في الصندوق .ويجب كذلك على كل مستثمر الحصول على استشارة استثمارية أو قانونية أو ضرائبية من جهة مستقلة
وذلك فيما يتعلق باالستثمار في الصندوق.
بيع أو تحويل وحدات الصندوق يتم من خالل مدير الصندوق بعد موافقته.
هذه النشرة والمعلومات الواردة فيها هي حق قانوني لمدير الصندوق ،وال يجوف نسخها أو توفيعها أو االقتباس منها إال بموافقة الجهة
المصدرة لها ،كما ال يجوف استخدامها إال للغرض الذي أصدرت من أجله.
تم تقديم جميع المعلومات الواردة في هذه النشرة كما في تاريخ إصدارها ما لم ينص صراحة في النشرة بخالف ذلك.

1

تاريخ تحديث النشرة2017/03/12 :م

دليل الصندوق
اسم الصندوق

صندوق فالكم الخليجي للدخل
FALCOM GCC INCOME FUND
مدير الصندوق ووكيل الطرح
شركة فالكم للخدمات المالية
المقر الرئيسي – طريق العليا العام
ص ب  884الرياض 11421
هاتف 8004298888
فاكس + 966 )11( 4617268
www.falcom.com.sa

أمين الحفظ واإلداري
فالكم للخدمات المالية
المقر الرئيسي – طريق العليا العام
ص ب  884الرياض 11421
هاتف 8004298888
فاكس+ 966 )11( 2054819 :
www.falcom.com.sa

مراجع الحسابات
برايس وتر هاوس كوبر برج المملكة الدور  21ص.ب 8282 .الرياض  11482هاتف+966 )11( 465-4240 :
 -فاكسwww.pwc.com/me +966 )11) 465-1663 :
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ملخص الصندوق
اسم الصندوق

صندوق فالكم الخليجي للدخل

عملة الصندوق

الدوالر األمريكي

مستوى المخاطر

عالية

المؤشر اإلرشادي

IdealRatings GCC Dividend Islamic Index

استراتيجية اإلستثمار

يسعى الصندوق لتحقيق أهدافه االستثمارية عن طريق االستثمار في أسهم الشركات
ذات الدخل المدرجة والمتوافقة مع الضوابط الشرعية في األسواق الخليجية بشكل
رئيسي.

التوفيعات النقدية
الحد األدنى لالشتراك

تتم التوفيعات النقدية إن وجدت مرتان في السنة لحاملي الوحدات وذلك قبل إقفال عمل اليوم
الخامس الذي يلي آخر يوم تقويم من شهري أبريل وأكتوبر من األرباح المستلمة من
الشركات المستثمر بها واألرباح الرأسمالية المحققة أو إحداهما حسب تقدير مدير الصندوق.
األفـراد 2,000 :دوالر أمريكي.
المؤسسات 5,000 :دوالر أمريكي.

الحد األدنى لالشتراك اإلضافي

 500دوالر أمريكي لألفراد و 2,000دوالر أمريكي للمؤسسات.

الحد األدنى لإلسترداد

 1,000دوالر أمريكي لألفراد و 2,000دوالر أمريكي للمؤسسات.

الموعد المحدد إلستالم طلبات االشتراك
واالسترداد

في كل يوم عمل وحتى الساعة  12ظهراً من اليوم السابق ليوم التقويم.

أيام التقويم

يومي األثنين واألربعاء من كل أسبوع.

أيام اإلعالن عن سعر التقويم وأماكن

يتم حساب صافي قيمة األصول واإلعالن عن قيمة وحدات الصندوق في يومي االثنين

الحصول عليها

واألربعاء من كل أسبوع ويتم الحصول على أسعار التقويم من مكاتب مدير الصندوق
أو من المواقع االلكترونية لفالكم أو شركة السوق المالية السعودية (تداول).

موعد دفع قيمة الوحدة المستردة

خالل يومي عمل.

للمشتركين
رسوم االشتراك

حتى  %1.50من قيمة االشتراك أو اإلضافة (لمرة واحدة عند االشتراك أو اإلضافة وال
تخصم سنوياً).

رسوم إدارة الصندوق

 %1.75من صافي قيمة األصول سنوياً.

رسوم الحفظ اإلداري

 %0.20من صافي قيمة األصول سنوياً.

رسوم اإلستشارات الشرعية

يتحملها مدير الصندوق.

رسوم متابعة اإلفصاح

 2,000دوالر أمريكي سنويا ً

أتعاب مراجع الحسابات

 9,600دوالر أمريكي بحد أقصى سنوياً.

تاريخ الطرح األولي

2010/09/25م.

سعر الوحدة عند بداية الطرح

 10دوالر أمريكي

هذه النشرة قد تمت صياغتها باللغتين العربية واإلنجليزية .وفي حالة وجود سوء فهم أو تناقل بين المعلومات الواردة فيها أو فيما يتعلق بالتفسير
القانوني ألي من البنود الواردة أو األحكام أو التعابير أو الكلمات والجمل العادية المستخدمة فيها ،فإن النسخة العربية هي التي تسود ويعتد بها.
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قائمة المحتويات
المحتويات

الصفحة

تنبيه للمستثمرين

1

دليل الصندوق

2

ملخص الصندوق

3

قائمة المصطلحات

5

الشروط واألحكام

8

أهداف واستراتيجية االستثمار

9

عوامل المخاطر

11

الرسوم والمصاريف

13

إدارة الصندوق

15

القوائم المالية

20

الوحدات

21

سياسة التوفيعات

21

طرح الصندوق

22

تقويم أصول الصندوق وحساب صافي قيمة األصول

24

إنهاء الصندوق

25

رفع التقارير لمالكي الوحدات

25

أحكام أخرى

26

ملحق ( )1ملخص اإلفصاح المالي

28

دليل الصندوق

32

التواقيع

33
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قائمة المصطلحات
مدير الصندوق

 :شركة فالكم للخدمات المالية ("فالكم") ،وهي شركة مساهمة مقفلة مسجلة بموجب أنظمة
المملكة العربية السعودية – شهادة تسجيل رقم  1010226584بتاريخ  1427/12/04هـ.

نموذج االشتراك

 :طلب المشنناركة في وحدات الصننندوق وأي مسننتندات مطلوبة حسننب قوانين مكافحة غسننيل
األموال ال سننننننعودية أو معلومات مرفقة يوقعها المسننننننتثمر بغرض المشننننننناركة في وحدات
الصندوق.

األنظمة السعودية

 :األنظمة السائدة والمطبقة في المملكة العربية السعودية.

الهيئة

 :هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.

يوم العمل

 :يعنى اليوم الذي تقوم فيه البنوك التجارية وصرافات النقد األجنبي العاملة في المملكة العربية
السعودية بتسوية الدفعات وتكون فيه مفتوحة لألنشطة المصرفية والتجارية العادية.

التقويم

 :التقويم الميالدي.

تاريخ اإلغالق

 :تاريخ إغالق فترة الطرح األولي وهو 2010/10/20م أو أي تاريخ الحق حسنننب ما يقرره
مجلس إدارة الصندوق.

أمين الحفظ

 :شركة فالكم للخدمات المالية أو أي خلف يعينه مدير الصندوق.

مجلس اإلدارة

 :مجلس إدارة صندوق فالكم الخليجي للدخل

الصندوق

 :صننندوق فالكم الخليجي للدخل وهو برنامج اسننتثماري جماعي مفتوح للمشنناركة تم تأسننيسننه
كترتيب تعاقدي بين مدير الصننندوق والمسننتثمرين وتم تسننجيله واإلشننراف عليه بواسننطة هيئة
السوق المالية.

دول مجلس التعااو الخليجي  :الندول األعضننننننناء في مجلس التعناون الخليجي وهي المملكنة العربينة السننننننعودينة ،قطر،
الكويت ،البحرين ،االمارات العربية المتحدة وعمان.
فترة الطرح األولي

 :من

المستثمرين

 :حاملي الوحدات في الصندوق بما في ذلك المستثمرين من الشركات واألفراد.

الحد األدنى لرأس المال

 10 :مليون دوالر أمريكي.

الحد األدنى لالشتراك

 :هو الحد األدنى الالفم لقبول االشننننننتراك في الصننننننندوق كما هو مبين في الفقرة ()6
من

2010/09/25م إلى 2010/10/20م أو أي تاريخ ال حق يحدده مجلس اإلدارة.

هذه النشرة.

الحد األدنى لالشاااتراك اإلضاااافي  :هو الحد األدنى الالفم إلضنننافة أي مشننناركات إلى حسنننابات قائمة في الصنننندوق
كما

هو مبين في الفقرة ( )6من هذه النشرة.
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صافي قيمة األصول

 :صافي قيمة أصول الصندوق حسب ما هو مبين في الفقرة (" )3/30حساب صافي قيمة
األصول".

وكيل الطرح

 :شركة فالكم للخدمات المالية.

نشرة المعلومات

 :هذه النشننرة وأي تعديالت الحقة من وقت رخر بواسننطة مدير الصننندوق واعتماد هيئة
السوق المالية.

الربع

 :فترة ثالثة أشننهر تنتهي في اليوم األخير من شننهر مارس ،يونيو ،سننبتمبر وديسننمبر من
كل عام ميالدي.

يوم االسترداد

 :كل يوم تقويم.

الهيئة الشرعية

 :الهيئة الشرعية لشركة فالكم للخدمات المالية.

الراعي

 :شركة فالكم للخدمات المالية.

يوم االشتراك

 :يوم العمل الذي يقع:
( )iخالل فترة الطرح األولي ،أو
( )iiفي كل يوم تقويم بعد ذلك.

يوم االسترداد

 :يوم التقويم الذي يتم فيه إنفاذ طلبات االسترداد.

الوحدات

 :وحدات صندوق فالكم الخليجي للدخل.

الدوالر األمريكي

 :الدوالر األمريكي العملة الرسمية للواليات المتحدة األمريكية.

يوم التقويم

 :يومي االثنين واألربعاء من كل أسننننننبوع .وعندما ال يكون هذا اليوم يوم عمل فإن يوم
التقويم هو يوم االثنين أو األربعاء الذي يسبق مباشرة ذلك اليوم.

الهيئة المنظمة

 :هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية.

الالئحة

 :الئحة صناديق االستثمار.

الئحة صناديق االستثمار

 :الئحة صناديق االستثمار الصادرة بتاريخ  1427/12/03هـ الموافق 2006/12/24م من
هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية والتي يخضع الصندوق ألحكامها.

عضو تابع (غير مستقل)

 :عضو مجلس إدارة صندوق يكون موظفا ً أو عضو مجلس إدارة لدى مدير الصندوق أو أي
تابع له أو أمين حفظ الصندوق ،أو لديه عمل جوهري أو عالقة تعاقدية مع مدير الصندوق
أو أمين حفظ ذلك الصندوق.

عضو مستقل

 :عضو مجلس إدارة صندوق ال يكون موظفا ً أو عضو مجلس إدارة لدى مدير الصندوق أو
أي تابع له أو أمين حفظ الصندوق ،وليس لديه عمل جوهري أو عالقة تعاقدية مع مدير
الصندوق أو أمين حفظ ذلك الصندوق.

المستقبليات

هي ترتيب تعاقدي يتم في منصة التعامل لألسواق المنظمة لتلك العقود يتم بموجبها شراء أو
بيع سلعة أو أداة مالية بسعر محدد ومتفق عليه مسبقا ً على أن يتم تسليم األصل موضوع
المعاملة في تاريخ الحق في المستقبل .وتقوم األسواق المنظمة لتلك العقود باصدار
التشريعات التي تنظم عمل تلك المعامالت.

6

تاريخ تحديث النشرة2017/03/12 :م

الخيارات

الخيارات هي عقود للشراء أو البيع غير ملزمة تمنح بموجبها المشتري أو البائع الحق وليس
االلتزام بشراء أو بيع سلعة ما خالل فترة محددة بسعر محدد ومتفق عليه .وتنتهي تلك العقود
في تاريخ االستحقاق دون أثر في حالة عدم ممارسة تلك الحقوق.

الظروف اإلستثنائية

حالة األفمات االقتصننننادية الحادة أو األفمات السننننياسننننية أو الزالفل والحروب والكوارث
الطبيعية والتي تؤثر تأثيرا سنننلبيا وبشنننكل مباشنننر وحاد على أداء األسنننواق المالية الخليجية
التي يستثمر فيها الصندوق.

التوزيعات النقدية

هي التوفيعات النقدية التي يدفعها الصندوق لمالكي الوحدات وتمثل األرباح الموفعة من
قبل الشركات المستثمر بها لصالح الصندوق إن وجدت.
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الشروط واألحكام

أوالً  :الصـندوق:
 .1اسم صندوق االستثمار
صننندوق فالكم الخليجي للدخل هو صننندوق اسننتثماري مفتوح للمشنناركة تم تأسننيسننه بواسننطة مدير الصننندوق كبرنامج
اسننننتثمار جماعي وفقا ً لالئحة صننننناديق االسننننتثمار الصننننادرة من هيئة السننننوق المالية بموجب القرار 2006-219-1
وتاريخ 1427/12/03هـننننننن الموافق 2006/12/24م بنا ًء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م30/
وتاريخ  1424/06/02هـ.
يعتبر الصندوق ترتيب تعاقدي بين مدير الصندوق والمستثمرين على أساس عقد الوكالة .هذا الترتيب التعاقدي يتم تسجيله
واإلشراف عليه بواسطة هيئة السوق المالية.
 .2عنوا المكتب الرئيس لمدير الصندوق
فالكم للخدمات المالية
المقر الرئيسي – طريق العليا العام
ص ب  884الرياض 11421
هاتف 8004298888
فاكس + 966 )11( 4617268
www.falcom.com.sa
 .3تاريخ البدء
تبدأ فترة الطرح األولي لقبول االشتراكات في الصندوق في يوم 2010/09/25م وتنتهي في 2010/10/20م أو في أي
تاريخ الحق يحدده مجلس إدارة الصندوق.
 .4الهيئة المنظمة
هيئة السوق المالية هي الجهة المنظمة لتسجيل وطرح وتشغيل الصندوق ويخضع الصندوق لألحكام الواردة في الئحة
صناديق االستثمار الصادرة بتاريخ  1427/12/03هـ الموافق 2006/12/24م عن هيئة السوق المالية.
 .5تاريخ إصدار شروط وأحكام الصندوق
صنننندرت شننننروط وأحكام الصننننندوق المضننننمنة في هذه النشننننرة في تاريخ 2010/08/23م وجرى آخر تحديث لها في
2017/03/12م.
 .6الحد األدنى لالشتراك
الحد األدنى لالشننتراك في الصننندوق هو  2,000دوالر أمريكي لألفراد و  5,000دوالر أمريكي للمؤسننسننات من غير
رسوم االشتراك .الحد األدنى لالشتراك اإلضافي هو  500دوالر أمريكي لألفراد و  2,000دوالر أمريكي للمؤسسات
من غير رسوم االشتراك .الحد األدنى للر صيد المسموح باالحتفاظ به في ال صندوق هو  2,000دوالر أمريكي لألفراد
و  5,000دوالر أمريكي للمؤسننننسننننات .ويحق لمدير الصننننندوق وفق تقديره ومصننننلحة الصننننندوق تعديل الحد األدنى
للمشاركة وللرصيد بموافقة هيئة السوق المالية.
 .7عملة الصندوق
الدوالر األمريكي.
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ثانيا ً  :أهداف واستراتيجية االستثمار
 .8أهداف صندوق االستثمار
يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال على المدى الطويل من خالل االستثمار في أسهم الشركات المدرجة في األسواق
الخليجية المتوافقة مع ضوابط الهيئة الشرعية ذات التوفيعات .وكما يسعى لتحقيق أداء يفوق أداء المؤشر اإلسترشادي
للصننندوق (مؤشننر  )IdealRatings GCC Dividend Islamic Indexوالذي سننيتم اإلعالن عن أدائه عن طريق
موقع مدير الصندوق.
يحق لمدير الصننندوق القيام بتوفيعات نقدية (إن وجدت) مرتان في السنننة لحاملي الوحدات وذلك من األرباح المسننتلمة
من الشركات المستثمر بها واألرباح الرأسمالية المحققة أو إحداهما.
تتم التوفيعات النقدية (إن وجدت) قبل إقفال عمل اليوم الخامس الذي يلي آخر يوم تقويم من شهري أبريل وأكتوبر.
تستحق التوفيعات النقدية للمشتركين المسجلين في الصندوق في آخر يوم تقويم من شهري أبريل وأكتوبر.
يتم إيداع األرباح النقدية الموفعة من قبل ال صندوق ح سب ن سبة ملكية الم ستثمر بال صندوق في الح سابات اإل ستثمارية
لحملة الوحدات لدى فالكم.
قد ال يقوم مدير الصننننندوق بدفع أية توفيعات نقدية على مالك الوحدات في تاريخ دفع التوفيعات النقدية المقرة من قبل
الصندوق ،وذلك بسبب عدم اقرار أي توفيعات من قبل الشركات المستثمر بها.
 .9إستراتجية االستثمار:
تتلخص استراتيجية إدارة استثمارات الصندوق فيما يلي:
( )1يسننتثمر الصننندوق بشننكل رئيسنني في أسننهم الشننركات المدرجة في االسننواق الخليجية ذات التوفيعات التي تتوافق مع
المعاير الشرعية لالستثمار.
( )2تتركز اسنننتثمارات الصنننندوق في سنننوق األسنننهم الخليجي دون التركيز على قطاع أو صنننناعة معينة والتي يتوقع لها
تحقيق نمو جيد في أرباحها .الحد األعلى إلسننتثمار الصننندوق في أسننهم الشننركات المدرجة في السننوق الخليجي ذات
التوفيعات هي  %100والحد األدنى لإلسننننننتثمار في األسننننننهم  %10من قيمة أصننننننول الصننننننندوق .وفي الظروف
االسننتثنائية قد يلجأ مدير الصننندوق لالحتفاظ بأصننوله على شننكل نقد بنسننبة  %100بشننكل مؤقت لمواجهة التقلبات و
االنخفاضات الحادة في سوق االسهم مع مراعاة اقصى حماية ممكنة لحملة وحدات الصندوق .هذا ويتم تحديث مجال
االستثمار بشكل ربع سنوي على األقل.
نوع االستثمار
األسهم الخليجية

الحد األدنى
10 %

الحد األعلى
100 %

أدوات أسواق النقد

0%

50 %

صناديق استثمار

0%

30 %

وقد يقوم مديرالصننندوق ،وذلك ألغراض إدارة السننيولة ،باسننتثمار الفائل النقدي و/أو االحتفاظ بجزء منه في أدوات
أسواق النقد ،ويتم اختيار تلك الجهات المصدرة ألدوات أسواق النقد المتوقع لها تنمية أصول حاملي الوحدات مع األخذ
باالعتبار نسبة السيولة ،األداء التاريخي المميز ،درجة المخاطرة ،الت صنيف االئتماني العالمي لل صناديق وغيرها من
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المعايير التي يراها مدير الصننندوق ضننرورية في آلية اإلختيار ،و/أو اسننتثمار السننيولة في صننناديق اسننتثمارية أخرى
والمطروحة طرحا ً عاما ً والمرخصننة من هيئة السننوق المالية سننواء كانت مدارة من قبل مدير الصننندوق نفسننه أو مدراء
صناديق اّخرين.
( )3يقوم مدير الصننندوق بإدارة عمليات الصننندوق في حدود النسننب المئوية المبينة أعاله لتوفيع أصننول الصننندوق على
االسنتثمارات المسنتهدفة بما يحقق أفضنل النتائج .حيث يوظف مدير الصنندوق قدراته البحثية والتحليلية المتخ ص صة
للوصول إلى الفرص االستثمارية الواعدة في األسواق األولية والثانوية التي تحقق أهداف الصندوق.
( )4لن يستثمر الصندوق في أوراق مالية غير التي تم ذكرها بالفقرة ).(9.2
( )5يلتزم الصندوق بقيود االستثمار التي تنص عليها الئحة صناديق االستثمار واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية
وفق الضوابط الشرعية.
( )6مراعاة توفر السنننيولة الكافية لمواجهة متطلبات االسنننتردادات المحتملة .هذا و لن يلجأ الصنننندوق لطلب التمويل عن
طريق االقتراض اال عند الضنننننرورة ،وبعد موافقة مجلس إدارة الصنننننندوق ،على أن ال يتجاوف حجم االقتراض ،إن
ُوجد ،نسبة  %10من صافي قيمة أصول الصندوق .ويتم تمويل الصندوق بما يتوافق مع الضوابط الشرعية.
( )7يستثمر الصندوق في سوق األسهم الخليجية وأدوات أسواق النقد.
( )8يجوف لمدير الصننننندوق اسننننتثمار ما ال يزيد عن ) (30%من أصننننوله في صننننناديق اسننننتثمارية والمطروحة بالريال
السننعودي طرحا ً عاما ً والمرخصننة من هيئة السننوق المالية سننواء كانت مدارة من قبل مدير الصننندوق نفسننه أو مدير
آخر ،بما يتوافق مع الضوابط الشرعية بهدف تحقيق عائد إضافي .ويتم إختيار تلك الصناديق بنا ًء على األداء ،وحجم
الصندوق والمصاريف.
( )9مع مراعاة الضوابط الشرعية في كافة عمليات الصندوق ،لن يتم االستثمار بمشتقات األوراق المالية.

ثالثا ً  :عوامل المخاطر
ينطوي االستثمار في الصندوق على مخاطر تتعلق باالستثمار في األوراق المالية التي يستهدفها الصندوق .وال يوجد
ضمان أو تعهد بأن أهداف االستثمار في الصندوق ستتحقق .ويجب على كل مستثمر إعطاء االهتمام الكافي لعوامل
المخاطر ،الموضحة أدناه من غير حصر ،عند تقويم جدوى االستثمار في الصندوق.
االستثمار في الصندوق ال يُعد إيداعا ً لدى أي بنك محلي يسوق أو يبيع األوراق المالية أو تابع لصندوق االستثمار .ويتحمل
مالكو وحدات الصندوق مسؤولية أي خسائر مالية قد تترتب على االستثمار في الصندوق ،عدا في حاالت التعدي واإلهمال
والتقصير من طرف مدير الصندوق القابلة لإلثبات نظاماً.
 .10المخاطر الرئيسة لالستثمار في الصندوق:
يعتبر صندوق فالكم لألسهم الخليجية عالي المخاطر ،وتبعا لذلك يجب على مالكي الوحدات ان يكونوا على بينة بالمخاطر
الرئيسية المذكورة أدناه على سبيل المثال ال الحصر ،والتي قد يكون لها أثر سلبي على أداء الصندوق.
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التقلبات المحتملة في األسواق
تتعرض أسعار األسهم لتقلبات حادة وانخفاض مفاجئ وال يمكن إعطاء ضمان أو تأكيد لألداء المستقبلي لألوراق المالية
التي يستثمر فيها الصندوق .ويجوف أن تكون التقلبات التي يتعرض لها الصندوق أكثر تذبذباً عما يحدث في أسواق
األوراق المالية المتقدمة مما قد يؤثر على األداء العام للصندوق بشكل سلبي .إال أن اإلدارة الفعالة لالستثمار وسياسة
تنويع المحفظة على القطاعات االقتصادية واألسواق المختلفة تحد من أثر التقلبات التي يمكن أن يتعرض لها الصندوق.
اإلفصاح والمعايير المحاسبية والرقابية
ال تخضع الشركات في بعل األسواق الخليجية لمعايير اإلفصاح والشفافية المحاسبية والمراجعة والمعايير المالية المطبقة
في الدول األكثر تطوراً والمعلومات المتاحة ال يعول وال يعتمد عليها في الغالب .مافالت التشريعات الرقابية والتنظيمية
المرتبطة باالستثمار األجنبي في مراحلها األولية في بعل البلدان مما قد يؤدي إلى أن يكون مقدار وطبيعة المعلومات
المتاحة للصندوق حول الشركات ال ُمستثمر فيها واالستثمارات المرتقبة غير مناسبة من وقت رخر والذي قد يؤثر سلبا
على األداء العام للصندوق.
مخاطر سعر الصرف
يقوم الصندوق باالستثمار في األوراق المالية المقومة بعمالت أخرى خالف الدوالر األمريكي .ويقوم الصندوق بتقويم
صافي قيمة أصوله بعملة الدوالر األمريكي مما قد يعرض الصندوق لمخاطر تقلبات أسعار الصرف بين العمالت
المستثمر فيها وعملة الصندوق والتي قد تنعكس بشكل سلبي على سعر وحدة الصندوق.
مخاطر نظامية
تتعلق المخاطر النظامية بعدم توفر األنظمة والتشنننريعات الكافية أو قصنننورها أو التعديالت والمتغيرات التي تحدث فيها
في األسواق التي يستهدفها الصندوق مما قد يؤثر على االستثمارت التي يقوم بها الصندوق في تلك األسواق .كما توجد
مخاطر نظامية وقانونية أخرى يمكن أن تتعرض لها ال شركات التي ي ستثمر فيها ال صندوق في األ سواق المختلفة مما قد
ينعكس على أوضاعها المالية واالقتصادية وقد تنعكس بشكل سلبي على أداء الصندوق.
مخاطر السيولة
تشير السيولة إلى السرعة والسهولة التي يمكن أن يتم بها بيع األصل وتحويله إلى نقد .بالنسبة لألسواق ذات التقلبات
العالية مثل التقلبات في فترات عدم االستقرار السياسي أو التغيرات المفاجئة في أسعار ومعدالت الفائدة ،فإن بعل األسهم
تصبح أقل سيولة مما يعني أنه ال يمكن بيعها بسرعة وسهولة ،كما أن بعل األسهم يمكن أن تكون غير سائلة بسبب
القيود النظامية أو بسبب طبيعة االستثمار أو بسبب عدم توفر الطلب أو السيولة الكافية في األسواق ،مما قد يؤدي إلى
صعوبة بيع األسهم ويؤثر على سرعة دوران استثمارات الصندوق وانخفاض سعر الوحدة.
مخاطراالستثمار في األسـهم
يتعرض الصننندوق لمخاطر االسننتثمار في األسننهم التي تكون أكثر اسننتجابة للتطورات االقتصننادية والسننياسننية حيث إن
أسننننعار بعل األسننننهم قد تميل إلى االنخفاض بشننننكل حاد تبعا ً للعوامل االقتصننننادية والتطورات التي تؤثر على حركة
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األسننواق .وتلك الحركة قد تكون نتاج لعوامل يمكن أن تؤثر في شننركات بعينها أو قطاع معين أو سننوق األسننهم بكامله،
كما أن الركود في البيئة االقتصادية أو تباطؤ النمو يمكن أن يكون له تأثير سلبي على أسعار مختلف األسهم التي يستثمر
فيها الصندوق مما يؤثر سلبيا على أداءه.
المخاطر الشرعية
النطاق الذي يسننتثمر فيه الصننندوق يكون محدوداً وفق ما تسننمح به المعايير والضننوابط الشننرعية مما قد يحد من اتسنناع
ذلك النطاق مقارنةً بالسننننوق بشننننكل عام .وفي حال أصننننبحت احدى الشننننركات المسننننتثمر فيها غير متوافقة مع بعل
الضنننوابط الشنننرعية فإن الصنننندوق يتخلص من أسنننهم تلك الشنننركة مما يعني بيع تلك األسنننهم في السنننوق في ظروف
استثمارية قد تكون غير مالئمة أو بسعر منخفل مما ينعكس بشكل سلبي على أداء الصندوق.
المخاطر السياسية
قد يتأثر أداء الصننندوق سننلبا بسننبب حاالت عدم اليقين الناتجة عن األحداث السننياسننية غير المواتية التي يمكن أن تحدث
على المستوى اإل قليمي أو العالمي والتي يكون لها تأثير على األسواق الثانوية والقيمة السوقية لألسهم التي يستثمر فيها
ال صندوق .ويمكن للمخاطر ال سيا سية أن تحدث كذلك نتيجة لتغير ال سيا سات الحكومية أو فرض ت شريعات جديدة يمكن
أن تؤثر على التدفقات النقدية عبر الحدود وكذلك التغير في األنظمة والتشريعات الضرائبية.
مخاطر التوزيعات
المخاطر الناتجة عن تذبذب األرباح الموفعة لحملة أ سهم ال شركات التي ي ستثمر بها ال صندوق والناتج عن تقلب أرباح
الشننننركات و/أو التغير في السننننياسننننة التوفيعية الخاصننننة بكل شننننركة ،مما قد يؤدي إلى تقلب أو تذبذب مقدار األرباح
الموفعة ،أو عدم توفيع األرباح على حملة وحدات الصندوق والتي قد تؤثر سلبا على أداء الصندوق وسعر الوحدة.

رابعاً :الرسوم والمصاريف
 .11الرسوم والمصاريف:
يتحمل الصندوق الرسوم والمصاريف التالية:
رسوم االشتراك
يدفع المشارك رسم اشتراك بحد أعلى  %1.50من مبلو المشاركة لوكيل الطرح أو مدير الصندوق .الرسم غير مضمن
في مبلو المشاركة ويسدد في وقت المشاركة في الصندوق.
رسوم اإلدارة السنوية
يدفع الصندوق  %1.75من صافى قيمة أصوله سنويا ً رسوم إدارة تحسب وتستحق كما في كل يوم تقويم وتدفع كل ربع
عام كمستحقات.
يتم توفيع رسوم اإلدارة السنوية وفق بنود اتفاقية إدارة االستثمار.
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رسوم أمين الحفظ واإلداري
يدفع الصنـدوق ألمين الحفظ  %.0.20من صافى قيمة أصول الصندوق سنوياً مقابل تقديم خدمات أمانة األصول واإلداري
والمسجل تستحق في كل يوم تقويم وتدفع ربع سنوياً كمستحقات.
رسوم األداء
باإلضافة لذلك يدفع الصندوق رسوم أداء بنسبة  %15من صافي العائدات اإلضافية التي تتجاوف معدل العوائد المستهدف
وقدره  %10خالل السنة تحسب على أساس صافي العوائد ويتم دفعها سنوياً في السنة المالية التالية .تحسب رسوم األداء
على الزيادة في صافي قيمة األصول للوحدة التي تتجاوف المعدل المستهدف بنهاية السنة المالية .ويشترط تعويل أي
خسائر قد تحدث قبل استحقاق هذه الرسوم.
رسوم استشارات شرعية
يتحملها مدير الصندوق.
رسوم متابعة االفصاح
 2,000دوالر أمريكي سنويا تدفع لهيئة السوق المالية.
مصاريف التأسيس
مصاريف مرحلة ما قبل التأسيس والتي تتعلق بإعداد شروط وأحكام الصندوق ونسخها وتوفيعها وتوفيع الوحدات
والترويج لها ورسوم التسجيل ومصروفات اإلعالنات الترويجية والحمالت التسويقية المرتبطة بتأسيس الصندوق يتحملها
مدير الصندوق.
مصاريف التشغيل األخرى
يتحمل الصندوق مصاريف التشغيل العادية التالية:


رسوم وأتعاب المدققين الخارجيين للصندوق.



مصاريف طباعة وتوفيع التقارير والقوائم المالية والتعاميم األخرى المتعلقة بالصندوق.



مصروفات نشر تفاصيل وأسعار الوحدات في الصحف والمطبوعات األخرى ومن خالل الوسائل اإللكترونية
وأنظمة المعلومات األخرى والمصاريف المتعلقة بنشر التقارير السنوية.



تعويل األعضاء المستقلين في مجلس إدارة الصندوق.



جميع تكاليف التشغيل األخرى والمصاريف المستحقة ألشخاص آخرين يتعاملون مع الصندوق.



مصاريف المصفي في حالة التصفية.



يتحمل الصندوق المصروفات النثرية مثل الرسوم الحكومية السنوية ورسوم خدمات االتصاالت والبريد عندما يتم
تكبدها.



أي مصاريف قضائية قد تترتب على الصندوق.



مصاريف المؤشر.

مصاريف التشغيل األخرى المذكورة أعاله سوف تحتسب وتحمل على أساس المصاريف الفعلية وبح ٍد أقصى 30,000
دوالر أمريكي في السنة .تمت اإلشارة إلى رسوم ومصاريف الصندوق في ملحق الملخص المالي المرفق.
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 .12مصاريف التعامل
تكاليف المعامالت في األوراق المالية بما في ذلك تكاليف الوساطة والخدمات المصرفية وعموالت المبيعات
والمشتريات ورسوم الصرف وفقا ً لألسعار السائدة في حينها يتم تقويمها بالتكلفة ويتحملها الصندوق من أصوله.
 .13التصفية وتعيين مصف
لهيئة السوق المالية صالحية تعيين مدير بديل أو مصف أو اتخاذ أي تدبير تراه مناسبا ً وفقاً لالئحة صناديق االستثمار.
عند تصفية الصندوق يتم توفيع صافي أصول الصندوق للمستثمرين بعد استيفاء جميع االلتزامات والمبالو المستحقة
ألطراف أخرى بموجب ترتيبات تعاقدية مبرمة بواسطة مدير الصندوق نيابة عن الصندوق.

خامساً :إدارة الصندوق
 .14مدير الصندوق
شركة فالكم للخدمات المالية ("فالكم") هي راعي ومدير الصندوق وهي شخص اعتباري مرخص له بموجب ترخيص رقم
 060-20-37وتاريخ  1427/04/29هـ وأحكام الئحة األشخاص المرخص لهم الصادرة من هيئة السوق المالية.
عنوان مدير الصندوق:
فالكم للخدمات المالية
المقر الرئيسي – طريق العليا العام
ص ب  884الرياض 11421
هاتف 8004298888
فاكس + 966 )11( 2032546
www.falcom.com.sa
شركة فالكم هي من الشركات الرائدة الحاصلة على تراخيص هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية .تأسست
شركة فالكم في العام  2005م في مدينة الرياض برأس مال مدفوع بلو مليار لاير سعودي .تدير شركة فالكم العديد من
الصناديق والمنتجات االستثمارية التي تغطي األسواق الثانوية واألولية والسوق العقاري وأسواق أدوات الدخل الثابت قصيرة
األجل كما تدير مجموعة من المحافظ الخاصة باستخدام مزيج من فئات األصول واألدوات المالية.
 .15مجلس إدارة الصندوق
تم تعيين السادة المذكورين أدناه كمجلس إدارة للصندوق.
 )1األستاذ /معاذ بن قاسم الخصاونة (رئيساً):
األستاذ /معاذ الخصاونة هو المدير العام لشركة فالكم للخدمات المالية .لديه خبرة أكثر من عشر سنوات في مجال االستشارات
المالية واإلستثمارعمل خاللها في عدد من القطاعات من أبرفها :البنوك والصناعة والعقار والصحة إضافةً إلى قطاع
التجزئة .قبل أن تولى مهام المدير العام عمل كرئيس مجموعة االستثمار المصرفي بشركة فالكم للخدمات المالية ،كما عمل
كمستشار لإلدارة العليا وألعضاء مجلس اإلدارة في العديد من الشركات في المملكة العربية السعودية .انضم األستاذ /معاذ
لفريق العمل في شركة فالكم سنة  2008بعد أ ن كان يعمل كمستشار لدى ديلويت كندا ،حيث أتيحت له فرصة التعامل مع
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عدد من الشركات القيادية من خالل تقديم الخدمات االستشارية في إدارة المخاطر وحوكمة الشركات وخدمات االستشارات
المالية .كما أنه حاصل على درجة البكالوريوس في كل من العلوم المالية والمصرفية وكذلك في نظم المعلومات من جامعة
سانت ماري بكندا ،باإلضافة إلى درجة الماجيستير في إدارة األعمال من جامعة دلهاوسي بكندا.
 )2األستاذ /طالل بن ابراهيم القحطاني (عضو غير مستقل):
حاصل على درجة الماجستير في االقتصاد المالي من جامعة بوسطن في الواليات المتحدة االمريكية ،قبل انضمامه إلى
شركة فالكم للخدمات المالية ،عمل في هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية في إدارة صناديق االستثمار منذ عام
 .2007حيث يتمتع بخبر ة تزيد عن  6سنوات مجال صناديق االستثمار .إضافة إلى العديد من الدورات التدريبية المعتمدة
من مؤسسات تأهيل مهني في كل من المملكة المتحدة و الواليات المتحدة االمريكية وغيرها ،وذلك في مجاالت متعددة منها
إدارة االستثمار والمنتجات االستثمارية،الهيكلة المالية وقياس األداء و المخاطر ،و تحليل القوائم المالية.
 )3األستاذ /سليما أحمد أبو تايه (عضو مستقل):
األستاذ سليمان أبو تايه حاصل على بكالوريوس في المحاسبة من الجامعة االردنية في عام  ،1998وحاصل على شهادة
 CPAاألمريكية في عام  .2004لديه خبره أكثر من  15عاما ً في مجال المحاسبة والمراجعة .يعمل مدير المالية والخزينة
لدى المؤسسة االسالمية لتأمين االستثمارات وا ئتمان الصادرات ،و عضو مجموعة البنك االسالمي للتنمية منذ ،2012
مستشار لدى الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لمشروع التحول الى معايير المحاسبة الدولية  IFRSمنذ  2012كما عمل
كمدير للمجموعة المالية لشركة فالكم للخدمات المالية للفترة  ،2012 – 2006وعضو لجنة مراجعة لدى شركة فيبكو للفترة
.2015 – 2012
 )4األستاذ /محمد بن عبد هللا بن صالح الوابل (عضو مستقل):
األستاذ محمد الوابل حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الملك سعود بالرياض في العام 1988م.
لألستاذ /محمد خبرات واسعة في مجاالت عديدة تشمل المحاسبة والمراجعة والتمويل واالستثمار حيث عمل عقب تخرجه
مع بنك الرياض في سبتمبر  1988م وعمل خالل تلك الفترة بأحد فروع البنك الرئيسة وكذلك باإلدارة اإلقليمية للبنك ثم
التحق بشركة إرنست ويونو للمراجعة في يوليو 1990م وتدرج بوظائف الشركة وكانت آخر وظيفة تقلدها مدير مراجعة،
ثم التحق في يوليو 2000م بالشركة المتقدمة للحاسب ارلي حتى يوليو 2002م .تقلد عدة مناصب مع مجموعة المطلق منذ
أغسطس 2002م حتى تاريخه منها الرئيس المالي للمجموعة وعضو مجلس إدارة شركة مفروشات المطلق وعضو مجلس
إدارة شركة المطلق لالستثمار العقاري .وكان كذلك عضو لجنة المراجعة لشركة الشرق األوسط للبطاريات.
يمنح المديرين المستقلين في مجلس إدارة الصندوق مكافأة قدرها  800دوالر أمريكي عن االجتماع الواحد مقابل هذا
الصندوق فقط ،وبسقف قدره  20,000دوالر أمريكي في السنة يتم إطفاؤها خالل السنة المالية للصندوق ويتحمل الصندوق
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة  ،وتتخذ قرارت المجلس باألغلبية البسيطة.
يشغل أعضاء مجلس إدارة الصندوق نفس المناصب في مجالس إدارات الصناديق التالية:


صندوق فالكم لألسهم السعودية.



صندوق فالكم للمرابحة بالريال السعودي.
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صندوق فالكم للطروحات األولية.



صندوق فالكم المتداول لألسهم السعودية.



صندوق فالكم المتداول لقطاع البتروكيماويات.



صندوق الريم العقاري.

تشمل مسؤوليات مجلس إدارة الصندوق ارتي:
 )1الموافقة على العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق طرفاً فيها.
 )2اإلشننراف ،ومتى كان ذلك مناسننباً ،المصننادقة على أي تضننارب مصننالح يفصننح عنه مدير الصننندوق وفقاً لالئحة
صناديق االستثمار.
 )3االجتماع مرتين سنننننننويا ً على األقل مع مسننننننؤول المطابقة وااللتزام لدى مدير الصننننننندوق للتأكد من التزام مدير
الصندوق بجميع اللوائح واألنظمة المتبعة.
( )4إقرار أي توصية يرفعها المصفّي في حالة تعيينه.
( )5التأكد من اكتمال والتزام شروط وأحكام الصندوق بالئحة صناديق اإلستثمار.
( )6التأكد من قيام مدير الصننننندوق بمسننننئولياته بما يحقق مصننننلحة مالكي الوحدات وفقاً لشننننروط وأحكام الصننننندوق،
وأحكام الئحة صناديق االستثمار.
( )7العمل بما يحقق مصلحة الصندوق ومالكي وحداته.
 .16أمين الحفظ
أمين الحفظ هو شركة فالكم للخدمات المالية .وهي شخص اعتباري مرخص له بموجب ترخيص رقم  060-20-37وتاريخ
 1427/04/29هـ بنا ًء على أحكام الئحة األشخاص المرخص لهم الصادرة من هيئة السوق المالية.
يقوم أمين الحفظ بضمان الرعاية السليمة للممتلكات النقدية وغير النقدية للصندوق بما في ذلك جميع األوراق المالية التي
تمثل أصول الصندوق والتي يتم استالمها من وقت رخر بواسطة الصندوق .يحتفظ أمين الحفظ بأصول الصندوق – سواء
كانت نقدية أو أوراق مالية  -نيابة عن المستثمرين في الصندوق.
باستثناء استثمار السيولة النقدية الفائضة في أدوات استثمارية قصيرة األجل ومتوافقة مع الضوابط الشرعية ،فسيتم على
وجه العموم إجراء عمليات محفظة الصندوق بالدفع والتحويل إلى أو بواسطة أمين الحفظ لجميع السيولة النقدية أو األوراق
المالية المستحقة من وإلى الصندوق.
لن يكون أمين الحفظ  -في غياب االحتيال أو التقصير المتعمد أو اإلهمال من جانبه – مسئوالً تجاه الصندوق أو المشاركين
عن أي تصرف أو تقصير خالل أدائه لمهامه أو فيما يتعلق بالخدمات المقدمة من جانبه أو عن أي خسارة أو ضرر قد يتحمله
الصندوق أو المشاركين نتيجة لقيامه بالتزاماته تجاه الصندوق.
يقوم الصندوق بتعويل أمين الحفظ عن أي أضرار أو مصاريف أو التزامات  -عدا تلك التي تنتج عن اإلهمال أوالعجز
المتعمد أو التزوير– مترتبة على أمين الحفظ أو أي من وكالئه أو مفوضيه نتيجة لقيامهم بأداء مهامهم المترتبة بموجب
اتفاقية أمين الحفظ.
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عنوان أمين الحفظ:
فالكم للخدمات المالية
المقر الرئيسي – طريق العليا العام
ص ب  884الرياض 11421
هاتف 8004298888
فاكس+ 966 )11( 2054819 :
www.falcom.com.sa
وظائف أمين الحفظ:
( )1فتح حساب مستقل للصندوق.
( )2تقديم خدمات حفظ أصول الصندوق سواء النقدية أو من األوراق المالية.
( )3تنفيذ إجراءات إصدار واسترداد وحدات الصندوق.
 .17اإلداري:
تتولى شركة فالكم مهام إداري الصندوق التي تتضمن تقويم أصول الصندوق وحساب وإصدار صافي قيمة األصول وصافي
قيمة األصول للوحدة وإعداد البيانات المالية المدققة وغير المدققة ومسك سجل المشاركين وإصدار التقارير المالية الدورية
للمشاركين في الصندوق.
 .18وكيل الطرح
وكيل طرح الصندوق هو شركة فالكم للخدمات المالية .يسعى وكيل الطرح للحصول على مشاركات في وحدات الصندوق
من المستثمرين بما يحقق الحد األدنى المستهدف لرأس مال الصندوق.
 .19مراجع الحسابات
مؤسسة برايس وتر هاوس كوبر ،هي المراجع الخارجي لحسابات الصندوق.
عنوا مراجع حسابات الصندوق:
برايس وتر هاوس كوبر برج المملكة الدور  21ص.ب 8282 .الرياض  11482هاتف+966 )11( 465-4240 :
 -فاكسwww.pwc.com/me +966 )11) 465-1663 :

 .20الهيئة الشرعية للصندوق
تتكون الهيئة الشرعية للصندوق من العلماء ارتية أسماؤهم:
*معالي الشيخ/عبد هللا بن سليما المنيع:
الشيخ /عبدهللا المنيع هو عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية منذ إنشائها ،وعضو مجلس الشورى ،ومستشار
وقاض سابق بمحكمة التمييز بمكة المكرمة .الشيخ المنيع هو نائب رئيس المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة
بالديوان الملكي،
ٍ
والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ،ورئيس وعضو عدة لجان شرعية في البنوك السعودية والخليجية و له العديد من
المؤلفات في الصيرفة اإلسالمية.
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*الدكتور /محمد بن علي القري:
الدكتور محمد القري حاصننل على درجتي الماجسننتير والدكتوراة في االقتصنناد من جامعة كاليفورنيا .وهو أسننتاذ االقتصنناد
اإلسننننالمي في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة ،وخبير مجمع الفقه التابع لرابطة العالم اإلسننننالمي .الدكتور القري عضننننو في
العديد من الهيئات الشرعية للمصرفيات اإلسالمية في كثير من البنوك حول العالم.
الشيخ /عبدالرحمن بن عبدالعزيز النفيسة:
ماجستير اقتصاد إسالمي ،خبرة أكثر من عشر سنوات في مجال الرقابة الشرعية ،والمعامالت المالية اإلسالمية ،محاضر
متعاون في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،عضو في عدد من الهيئات الشرعية بالمملكة العربية السعودية ،شارك
في تحكيم بحوث لكرسننني سنننابك لدراسنننات األسنننواق المالية ومجلة االقتصننناد اإلسنننالمي بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة .له
مشاركات وبحوث ومنها :كتاب الصناديق االستثمارية (الضوابط الشرعية واألحكام النظامية).
معايير االختيار:
أن شطة وعمليات ال صندوق تتم في إطار ال ضوابط ال شرعية وتخ ضع لمراقبة إدارة الرقابة ال شرعية بال شركة تحت إ شراف
الهيئة الشرعية بشكل دوري على أساس ربعي .وبشكل خاص ،فإن الهيئة الشرعية للصندوق سوف تكون لها الصالحيات
وتتولى المسئوليات التالية:
 .1دراسة ومراجعة أهداف وسياسات وعمليات الصندوق للتأكد من مطابقتها للضوابط الشرعية.
 .2تقديم المشننورة لمدير الصننندوق بخصننوص المواضننيع التي تتعلق بالمطابقة الشننرعية في حال طلبها من قبل مدير
الصندوق.
 .3إعطاء المشنننننورة في تحديد الضنننننوابط الشنننننرعية الالفمة النتقاء األوراق المالية واألصنننننول التي يسنننننتثمر فيها
الصندوق ،عند طلبها من مدير الصندوق.
 .4المر اقبة الدورية لمطابقة استثمارات الصندوق مع الضوابط الشرعية ،عن طريق إدارة الرقابة الشرعية الداخلية
بالشركة.
 .5إعداد التقرير الشننرعي السنننوي حول مدى مطابقة عمليات الصننندوق مع الضننوابط الشننرعية لتضننمينه مع تقرير
المراجع السنوي للصندوق.
يلتزم مدير الصننندوق بالضننوابط والتوصننيات التي تصنندر من الهيئة الشننرعية ويضننمن مراعاة تطبيقها في كافة اسننتثمارات
الصندوق في كل األوقات.

سادساً :القوائم المالية
 .21القوائم المالية السنوية المراجعة
تكون القوائم المالية السنننننوية المراجعة والجداول المتممة لها متاحة للمشنننناركين في الصننننندوق لالطالع عليها مجاناً ،وذلك
بالنشننننننر خالل مدة ال تتجاوف  90يوما ً من نهاية السنننننننة المالية للصننننننندوق في الموقع االلكتروني لمدير الصننننننندوق
 ، www.falcom.com.saأو بإرسننالها عن طريق البريد على عناوين المشنناركين المثبتة في سننجالت الصننندوق في حال
طلبها .يتم إعداد أول قوائم مالية مراجعة للصندوق بنهاية السنة المالية األولى للصندوق كما في 2011/12/31م.
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 .22السنة المالية
تبدأ السنة المالية للصندوق في األول من يناير وتنتهي في  31ديسمبر من كل عام ميالدي باستثناء السنة المالية األولي التي
تبدأ من تاريخ بدء عمل الصندوق وتنتهي في  31ديسمبر2011م.

سابعاً :الوحدات
 .23خصائص الوحدات
هناك فئة واحدة عادية فقط من الوحدات بقيمة  10دوالر أمريكي للوحدة خالل فترة الطرح األولي .بعد ذلك ،يتم تقويم
وحدة الصنندوق بعد تاريخ اإلغالق طبقا للسنعر المعلن في كل يوم تقويم والمحسنوب على أسناس صاافي قيمة أصاول
الصندوق.
يجوف لمدير الصننننننندوق إصنننننندارعدد غير محدود من وحدات الصننننننندوق وجميعها من نفس النوع ولها نفس القيمة
والمميزات والحقوق ،وليس لها حقوق تصويت .وتمثل كل وحدة حصة قياسية ذات قيمة نسبية متساوية في استثمارات
وأصنننول الصنننندوق .وال تمثل الوحدات ملكية للمشننناركين في أصنننول مدير الصنننندوق .فقط تمثل الوحدات حق ملكية
منفعة في أصننول الصننندوق قائمة على أسنناس العقد الذي تمثله شننروط وأحكام الصننندوق .قد يتطلب أن تكون أصننول
الصننندوق مملوكة باسننم مدير الصننندوق أو أمين حفظ الصننندوق  .حيث سننيتم بذل العناية الواجبة لضننمان أن أصننول
الصندوق مع ّرفة بشكل منفصل لكونها مملوكة نيابة عن الصندوق و المشتركون ،و حماية تلك األصول بالحد الممكن
في حال التصفية.
 .24إصدار الوحدات
يتم إصدار الوحدات على أساس الدفع بالكامل وفي شكل سجل دفتري فقط .يقوم مدير الصندوق بإصدار إشعار يؤكد
استالم مبلو االشتراك وتأكيد المشاركة ولن يتم إصدار شهادات ورقية للمشارك .سيحتفظ اإلداري بسجل الوحدات
الرسمي للصندوق.
 .25حقوق التصويت والملكية
ال يشارك المستثمرون في إدارة الصندوق .وليس للمستثمرين  -على وجه العموم – حق في التأثير على إدارة الصندوق
أو إنهاء أي اتفاقية يكون أو قد يكون الصندوق طرفا فيها وال تحمل وحدات الصندوق حقوق تصويت لمالكيها.
بعد التشاور مع مسؤول االلتزام والمطابقة ،يوافق مجلس إدارة الصندوق على السياسات العامة المتعلقة بممارسة حقوق
التصويت الممنوحة للصندوق بموجب األوراق المالية التي تشكل جزءاً من أصوله .ويقرر مدير الصندوق طبقاً لتقديره
ممارسة أو عدم ممارسة أي حقوق تصويت بعد التشاور مع مسؤول المطابقة وااللتزام.
 .26عملة الصندوق
عملة الصندوق هي الدوالر األمريكي وفي حالة السداد بعملة أخرى يقوم مدير الصندوق بإجراء التحويل الالفم وفقاً
لسعر الصرف السائد في وقت االشتراك.
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ثامناً :سياسة التوزيعات
يجري الصندوق توفيعات دورية على حاملي الوحدات كما تنعكس أي مبالو متوفرة للصندوق من التوفيعات على صافي
قيمة األصول .ويجوف لمجلس إدارة الصندوق إجراء توفيعات على المشاركين وفقا ً لتقديره بما يحقق مصلحة الصندوق
والمشاركين فيه.

تاسعاً :طرح الصندوق
 .27الطرح األولي
الحد األدنى ("الحد األدنى") لبدء تشغيل الصندوق هو ( 10عشرة ماليين دوالر أمريكي) .في حالة عدم استيفاء الحد
األدنى المطلوب لعمل الصندوق أو انخفاض رأس مال الصندوق الى أقل من الحد األدنى يستمر الصندوق في أعماله
ما لم يقرر مدير الصندوق وفق تقديره القائم على مصلحة الصندوق عدم االستمرار في تشغيله وبالتالي إنهائه بعد
الحصول على موافقة هيئة السوق المالية وبموجب إشعار للمشاركين قبل  60يوماَ من تاريخ اإلنهاء.
يجوف االحتفاظ بحصيلة االشتراكات التي يتم استالمها خالل فترة الطرح األولي العام لوحدات الصندوق في استثمارات
منخفضة المخاطر متوافقة شرعا ً لحين إدخالها في استثمارات الصندوق.
 .28استثمار مدير الصندوق في الصندوق
يجوف لفالكم بصفتها مديراً للصندوق االشتراك في الصندوق ابتدا ًء من طرحه ،ويمكنها تخفيل قيمة مشاركتها في
الصندوق تدريجياً للمستوى الذي يعتبر مناسباً.
 .29إجراءات االشتراك واالسترداد
إجراءات االشتراك:
يتم عرض الوحدات خالل فترة الطرح األولي بالقيمة االسمية بمبلو  10دوالر أمريكي للوحدة وفي كل يوم اشتراك بعد ذلك
بصافي قيمة األصول للوحدة حسب ما يحدده اإلداري في يوم التقويم الالحق لتاريخ طلب االشتراك المستوفي للمتطلبات.
ويكون الحد األدنى لالشتراك هو  2,000دوالر أمريكي لألفراد و 5,000دوالر أمريكي للمؤسسات غير متضمناً رسوم
االشتراك والحد األدنى لالشتراك اإلضافي هو  500دوالر أمريكي لألفراد و 2,000دوالر أمريكي للمؤسسات غير متضمناً
رسوم االشتراك .يتم قبول طلبات االشتراك في كل يوم عمل ويتم إدخالها في االستثمار بسعر يوم التقويم التالي.
باإلضافة لمبلو االشتراك سيتم دفع رسوم اشتراك قدره  %1.50من مبلو االشتراك بواسطة المشاركين لمدير الصندوق أو
وكيل الطرح .رسوم االشتراك لن تكون مضمنة في مبلو االشتراك ويتم تحصيلها في نفس وقت االشتراك في الوحدات.
الوحدات متاحة لالشتراك بالدوالر األمريكي وفي حالة السداد بعملة أخرى يقوم مدير الصندوق بتحويلها لعملة الدوالر
األمريكي وفقا ً لسعر الصرف السائد في تاريخ االشتراك .يمكن االشتراك في كل يوم عمل بتقديم طلب االشتراك المستوفى
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والمبالو المعتمدة لمدير الصندوق أو وكيل الطرح قبل تاريخ إغالق فترة الطرح األولي للوحدات وبعد ذلك في كل يوم عمل
بسعر يوم التقويم الذي يلي تاريخ طلب االشتراك.
عقد االشتراك المستوفي للمتطلبات يعتبر غير قابل للنقل .ويحتفظ مدير الصندوق بحقه في رفل أي طلب اشتراك في
الوحدات ،وفي هذه الحالة سيتم إرجاع مبالو االشتراك للمستثمر بدون أي عائدات عليها أو رسوم مستقطعة منها خالل وقت
مناسب .يحتفظ مدير الصندوق بحق تمديد فترة الطرح األولي وبدون إخطار مسبق لمدة شهر إضافي بعد موافقة هيئة السوق
المالية .سيتم إخطار المشاركين الذين اشتركوا قبل التمديد بواسطة مدير الصندوق بتاريخ اإلغالق الجديد.
خالل فترة الطرح ا ألولي أو أي تمديد له ،يجوف استثمار مبالو المشاركة مؤقتا لمصلحة المستثمرين في أدوات استثمارية
قصيرة األجل متوافقة مع الضوابط الشرعية والتي قد تشمل منتجات استثمارية طرحتها شركة فالكم وأي عائدات ناتجة من
هذه االستثمارات ستنعكس في صافى قيمة أصول الصندوق ولن يتم توفيع تلك العائدات على المشاركين خالل فترة الطرح
األولي أو أي تمديد له.
إجراءات االسترداد:
يسترد المستثمر الوحدات في يوم االسترداد بتقديم طلب استرداد لمدير الصندوق ويتم استرداد الوحدات بصافي قيمة األصول
للوحدة ،حسب ما يقرره اإلداري في يوم التقويم الذي يعقب مباشرة تقديم طلب االسترداد المستوفى بواسطة المستثمر.
يتم دفع مبالو االسترداد بتحويلها إلى الحساب المحدد بواسطة المشارك في نموذج االسترداد بعد خصم جميع المصاريف
ذات العالقة .سيتم دفع أي مبالو مستردة خالل يومي عمل من تاريخ االسترداد .لن يتم إرجاع أجزاء مبالو تمثل أقل من
دوالر أمريكي للمستثمر في حالة االسترداد بل ستعود للصندوق.
الحد األدنى لالسترداد هو  1,000دوالر أمريكي لألفراد  2,000دوالر أمريكي للمؤسسات .ويجب أن تعادل قيمة عدد
الوحدات المتبقية للمستثمر على األقل  2,000دوالر أمريكي لألفراد و 5,000دوالر أمريكي بالنسبة للمؤسسات .في حالة
تدني رصيد المشارك في حسابه ألقل من الحد األدنى المسموح به يتم استرداد كافة وحداته في الصندوق بالتحويل الى حسابه
وفق تقدير مدير الصندوق.
لمدير الصندوق الحق في أن يرد  -كليا أو جزئيا  -الوحدات التي يحتفظ بها أي مشارك في أي وقت من األوقات وألي سبب
ويتم إبالغ المشارك كتابيا بمثل ذلك االسترداد.
أقصى مبلو استرداد مسموح به في أي يوم استرداد هو  %10من صافي قيمة األصول كما في يوم التقويم السابق .إذا
تجاوفت قيمة طلبات االسترداد  %10من صافي قيمة أصول الصندوق يحق لمدير الصندوق تخفيل جميع طلبات االسترداد
على أساس نسبى أو بأي طريقة أخرى يعتبرها مناسبة وإنفاذ طلبات االسترداد المتبقية بناء على ذلك .ترحل طلبات االسترداد
التي ال يتم استيفاؤها في أي يوم استرداد إلى يوم االسترداد التالي وسيكون لها األفضلية في التنفيذ.

عاشراً :تقويم أصول الصندوق وحساب صافي قيمة األصول
أصول الصندوق منفصلة ومستقلة عن أصول مدير الصندوق .يتم تحديد صافي قيمة أصول الصندوق وحساب صافي قيمة
األصول للوحدة بواسطة اإلداري وفقا ً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها والمقبولة في المملكة العربية السعودية وفقاً لألسس
التالية:
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 .30تقويم أصول الصندوق:
 .1تقويم استثمارات الصندوق:
أ)
ب)

األوراق المالية المدرجة يتم تقويمها بسعر إقفالها في يوم التقويم.
يتم تقويم العمليات قصيرة األجل التي قد يقوم بها الصندوق وفقا ً رخر تقويم سابق ليوم تقويم الصندوق.

 .2خصم كافة الديو وااللتزامات المستحقة من إجمالي قيمة أصول الصندوق والتي تتضمن:
أ) رسوم إدارة المحفظة ورسوم الخدمات المهنية األخرى المقدمة للصندوق.
ب) مصاريف تغطية أتعاب التدقيق المق َّدرة.
ج) المخصصات المعتمدة من مجلس إدارة الصندوق إن وجدت.
د) أي مصاريف يجوف أن يتحملها الصندوق.
هـننننننن) أي التزامات أخرى لل صندوق مهما كانت طبيعتها بما في ذلك االلتزامات المحتملة (إن وجدت) يتم تقويمها
وفقا َ لتقدير مدير الصندوق من وقت رخر ولكل حالة على حدة.
و) أي مصاريف قضائية قد تترتب على الصندوق.
 .3حساب صافي قيمة األصول:
يتم حساب صافي قيمة األصول للوحدة بواسطة اإلداري وفقا َ للمعادلة التالية:
اجمالي قيمة األ صول مت ضمنةَ الدخل المستحق لل صندوق مخ صوما َ منه إجمالي االلتزامات مقسوماَ على إجمالي
عدد وحدات الصننندوق القائمة في وقت التقويم .يتم التعبير عن قيمة صننافي أصننول الصننندوق وكذلك قيمة وحداته
بعملة الدوالر األمريكي ،وأي عناصننننر أخرى معبر عنها بعمالت أخرى غير الدوالر األمريكي يتم تحويلها على
أساس سعر الصرف السائد في وقت التحويل.
يتم تقويم وحدات الصننننندوق وحسنننناب صننننافي قيمة األصننننول في يوم التقويم ("يوم التقويم") والذي يوافق يومي
االثنين واألربعاء من كل أسننبوع وتكون صننافي قيمة األصننول للوحدة متاحة للمسننتثمرين مجانا ً من خالل مكاتب
منندير الصننننننننندوق ،أو عبر النشننننننر االلكتروني في موقعي شننننننركننة السننننننوق المنناليننة السننننننعوديننة (تننداول)
 www.tadawul.com.saوفالكم .www.falcom.com.sa /
 .4تعليق تقويم أصول الصندوق:
قد يقوم مدير الصننندوق بتعليق عملية التقويم للصننندوق بشننكل مؤقت ال يتجاوف يومين من الموعد النهائي إلجراء
التقويم ،وذلك عند حدوث واحد أو أكثر من األحداث التالية:
 .1في حالة حدوث أي ظروف أو مالبسات تعتبر في رأي مدير الصندوق ظروفا ً طارئة والتي نتيجة لها يكون
تسييل أو تقويم استثمارات الصندوق غير مجدي.
 .2في حالة حدوث انقطاع لوسائل االتصال العادية أو التقنيات المستخدمة عادة في حساب وتحديد سعر وقيمة
أي استثمار من استثمارات الصندوق.
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 .3عند إصدار قيود قد تؤثر على تحويل األموال أو عندما يصبح التعامل في الصفقات نيابة عن الصندوق غير
عملي أو عندما ال يمكن تنفيذ عمليات شراء وبيع أو تسييل استثمارات أو أصول الصندوق خالل السياق العادي
لألعمال.
 .4عندما يتم إغالق سوق يكون جزء كبير من استثمارات الصندوق مستثمراً أو متداوالً فيه بخالف العطالت
العادية ،أو إذا كانت التعامالت مقيدة أو معلقة بأي شكل يمكن أن يؤثر على تقويم أصول الصندوق .عند حدوث
تعليق حسبما هو موضح أعاله ،يقوم مدير الصندوق بإخطار هيئة السوق المالية في أسرع وقت ممكن بالتعليق
وأسبابه.

أحد عشر :إنهاء الصندوق
يجوف لمدير الصنننننندوق إنهاء الصنننننندوق اذا تبيَّن له أن قيمة أصنننننول الصنننننندوق تحت اإلدارة غير كافية لتبرير التشنننننغيل
اال قتصننننادي للصننننندوق ،أو في حالة حدوث أي تغيير في القانون أو النظام أو أي ظروف أخرى يرى مدير الصننننندوق أنها
سنننبب كاف إلنهاء الصنننندوق .في هذه الحالة ،يقوم مدير الصنننندوق بإخطار هيئة السنننوق المالية والحصنننول على موافقتها
إلنهاء الصندوق .وعلى مدير الصندوق إشعار مالكي الوحدات قبل ذلك بمدة ال تقل عن ( 60ستون) يوماً تقويمياً.
في حالة إنهاء ال صندوق ،فإن أ صول ال صندوق تتم ت صفيتها ويتم ت سديد الديون وااللتزامات المتعلقة بالخ صوم وأما صافي
األصول المتبقية من التصفية فيتم توفيعها على المشاركين خالل ( 30ثالثون) يوما ً من بداية التصفية وبالنسبة التي تمثلها
وحداتهم منسوبة إلى إجمالي الوحدات ويتم إصدار تأكيد من مدير الصندوق بذلك.
في حالة بدء تصنفية الصنندوق ،فإنه لن يتم عمل أي توفيعات للمسنتثمرين ما لم يتم تصنفية كافة أصنول الصنندوق واسنتالم
حصيلة التصفية بواسطة مدير الصندوق.

اثنا عشر :رفع التقارير لمالكي الوحدات
يتسننلم المسننتثمرون خالل  45يوماً من نهاية كل ثالثة أشننهر تقريراً ربعيا ً يوضننح مكونات اسننتثمارات الصننندوق وتوفيعها
ويعكس أداء الصندوق خالل الفترة .ويكون هذا التقريرمتاحا ً للمستثمرين مجانا من خالل مكاتب مدير الصندوق.
يقوم مدير الصننندوق بإعداد التقرير السنننوي المراجع للصننندوق خالل  60يوما ً من نهاية السنننة المالية للصننندوق ،متضننمناً
تفاصننيل المركز المالي للصننندوق واسننتثمارات الصننندوق وأدائه كما في نهاية السنننة المالية ،ويتم تسننليمها من خالل مكاتب
مدير الصندوق دون أي رسوم بنا ًء على طلب المشارك.
أي معلومات مالية أخرى يتطلب نشنننرها بما في ذلك أسنننعار الوحدات أو اإلعالن عن أي تعليق لتقويم الوحدات سنننوف يتم
نشننرها في الموقع اإللكتروني لمدير الصننندوق أو لتداول وتكون متاحة للمسننتثمرين من خالل مكاتب مدير الصننندوق دون
أي رسوم.
أي إخطارات للمستثمرين يقوم مدير الصندوق بإرسالها للمستثمرين حسب عناوينهم المسجلة في سجل حاملي الوحدات.
وعند الضرورة أو وفقا ً لمقتضيات األنظمة سوف يتم نشرها في الصحف اليومية.
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ثالثة عشر :أحكام أخرى
 .31تضارب المصالح
بموجب أنظمة هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية فإن مدير الصندوق ملزم بالعمل لمصلحة الصندوق وفقاً
ل لشروط واألحكام .وبالنظر إلى العمليات العديدة التي يقوم بها مدير الصندوق فقد ينشأ تضارب مصالح .سيبذل مدير
الصندوق جهده لمعالجة أي تضارب في المصالح بصورة عادلة ومنصفة .قد يقوم مدير الصندوق (والشركات التابعة له
ومنسوبيه ووكالئه) بتسويق وإدارة وتقديم خدمات استشارية أو رعاية أو غير ذلك من خدمات مرتبطة ببرامج االستثمار
الجماعي ،وعلى وجه الخصوص قد ينشأ تضارب يتعلق بتخصيص وتوفيع الفرص االستثمارية بين الصندوق وبرامج
االستثمار الجماعي األخرى أو العمالء ارخرين لمدير الصندوق  .في مثل هذه الحاالت ،وافق مدير الصندوق على تخصيص
وتوفيع مثل هذه الفرص بالتساوي بإنصاف وعدالة بين عمالئه والصندوق .باإلضافة لذلك ،يمكن أن يقوم أي طرف من
هذه األطراف بتقديم خدمات أو التعامل مع الصندوق بصفته أصيال أو وكيال وهذا قد يشمل الشركات التابعة لمدير الصندوق
التي تعمل كوكالء أو وسطاء فيما يتعلق باقتناء و/أو تسييل االستثمارات أو بيع األوراق المالية للصندوق  -بصفتهم أصالء
أو وكالء  -عندما تكون هذه الشركات التابعة مسوقة أو راعية أو بخالف ذلك مرتبطة بتسويق مثل تلك األوراق المالية .وفي
جميع هذه الحاالت ،فإن األحكام والشروط التي يتم بموجبها تقديم هذه الخدمات أو التي يتم بموجبها تنفيذ هذه المعامالت (بما
في ذلك معدالت عمولة الوساطة) يجب أن ال تكون أقل تحيزا للصندوق عندما يتم تنفيذ تلك المعاملة أو الخدمة.
ستقوم جميع األطراف بمعالجة ت ضارب المصالح الذي قد ينشأ بعدالة وإنصاف باألخذ في االعتبار التزاماتهم التعاقدية تجاه
الصندوق والعمالء ارخرين .متى ما نشأ تضارب مصالح جوهري بصورة فعلية سيسعى مدير الصندوق لمعالجته بعدالة
وإنصاف وإخطار هيئة السوق المالية بكافة الخطوات التي تمت لمعالجة تضارب المصالح الذي نشأ.
 .32تعديل شروط وأحكام الصندوق:
بامتالك وحدات في الصندوق يوافق المشارك على أن شروط وأحكام الصندوق الواردة في هذه النشرة ،وبنود طلب االشتراك
أو أي وثائق أخرى ذات عالقة بالصندوق ستحكم العالقة بينه ومدير الصندوق .كما يوافق المشارك كذلك بأن مدير الصندوق
قد يقوم من وقت رخر ،وفقا ً للمتطلبات النظامية واللوائح المرعية ،بتعديل هذه الشروط واألحكام ،أو أي وثائق أخرى ،بعد
الحصول على موافقة هيئة السوق المالية المسبقة على التعديالت المطلوبة .وفي تلك الحالة ،يقوم مدير الصندوق بإشعار
المستثمرين عن طريق البريد بالتغييرات المقترحة ويقوم بتسليمهم نسخة من النص المعدل وتكون التعديالت نافذة بعد 60
(ستون) يوماً من تاريخ اإلشعار.
 .33إجراءات الشكاوى:
ينظر مدير الصننندوق في أي شننكاوى ترد إليه من المشنناركين في الصننندوق .وفي حالة وجود أي شننكوى أو مالحظة حول
الصندوق ،ترسل إلى العنوان التالي:
مجموعة االلتزام والمطابقة وإدارة المخاطر
فالكم للخدمات المالية
شارع العليا العام
ص ب  884الرياض 11421
هاتف - +966 )11( 2114722 :فاكس+ 966 )11( 2032546
كما يمكن إرسال المالحظات إلى البريد األكتروني التالي:
Addingvalue@falcom.com.sa
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واإلجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوي أو االلتزام والمطابقة يتم تقديمها عند طلبها من قبل هيئة السوق المالية..
 .34النظام المطبق:
(أ) تخضع شروط وأحكام الصندوق ألنظمة المملكة العربية السعودية السارية المفعول واللوائح التنفيذيّة التي تصدر
عن هيئة السوق المالية وأي تعديالت عليها.
(ب) أي نزاعات قد تنشأ بين أطراف هذه االتفاقية (شروط وأحكام الصندوق) سوف تتم إحالتها إلى لجنة الفصل في
منافعات األوراق المالية في المملكة العربية السعودية.
 .35اإللتزام بالئحة صناديق االستثمار:
يقر مدير الصندوق بأن هذه الشروط واألحكام وكذلك وثائق الصندوق األخرى مطابقة ألحكام الئحة صناديق االستثمار
الصادرة عن هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية ،كما أنها تحتوى على افصاح كامل وصحيح وعادل
بجميع الحقائق الجوهرية ذات العالقة بالصندوق.
 .36متطلبات مكافحة غسل األموال و أعرف عميلك:
يحتفظ مدير الصندوق واإلداري ووكيل الطرح بحقهم الكامل بأن يطلبوا تأكيداً إضافيا ً لهوية أي مستثمر أو أي شخص
أو هيئة اعتبارية يتقدمون لشراء الوحدات و/أو عن مصدر األموال .سيقوم كل مستثمر بتقديم دليل مقنع عن الهوية وإذا
تطلب األمر يقدم دليالً مقنعا ً عن مصدر األموال خالل فترة مناسبة من الزمن يحددها مدير الصندوق .سيتقيد الصندوق
باللوائح الصادرة والخاصة بحظر ومكافحة غسيل األموال وأي تعليمات في هذا الخصوص.
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ملحق  - 1ملخص اإلفصاح المالي
التفاصيل

البند

1
2
3

رسوم االشتراك
رسوم إدارة الصندوق
رسوم أداء

4
5
6
7

رسوم الحفظ واإلداري
رسوم استشارات شرعية
رسوم التعامل
رسوم متابعة االفصاح
أتعاب التدقيق
مكافأة أعضاء مجلس إدارة
الصندوق المستقلين

8
9

حتى  %1.50من مبلو االشتراك أو االشتراك اإلضافي (يتحملها المشارك).
 %1.75من صافي قيمة أصول الصندوق سنويا ً (يتحملها الصندوق).
 %15من الزيادة في العائد فوق المعدل المسننننننتهدف والبالو  %10سنننننننويا ً (يتحملها
الصندوق).
ً
 %0.20من صافي قيمة األصول سنويا (يتحملها الصندوق).
يتحملها مدير الصندوق.
وفقا ً لألسعار السائدة في حينها يتم تقويمها بالتكلفة ويتحملها الصندوق من أصوله
 2,000دوالر أمريكي (يتحملها الصندوق).
 9,600دوالر أمريكي بحد أقصى سنويا ً (يتحملها الصندوق).
 800دوالر أمريكي عن كل اجتماع .هذه التكاليف سوف تُغطّى من أصول الصندوق .من
المتوقع أن ال تتجاوف مكافأة أعضنننناء مجلس إدارة الصننننندوق المسننننتقلين  20,000دوالر
أمريكي في السنننننننة بحد أقصننننننى يتم اطفاؤها خالل  12شننننننهر ميالدي من السنننننننة المالية
للصندوق وفقا ً لألتعاب الفعلية الجتماعات مجلس اإلدارة (يتحملها مدير الصندوق).

تابع ملحق  - 1ملخص اإلفصاح المالي
البند
الحد األدنى لالشتراك
1
2

الحد األدنى لالشتراك اإلضافي

3

الحد األدنى لالسترداد

4

الحد األدنى للرصيد

5
6
7

يوم قبول طلبات االشتراك واالسترداد
أيام التقويم /التعامل
فترة استحقاق االسترداد من يوم التقويم/
التعامل
تصنيف المخاطرة
سعر الوحدة عند التأسيس
عملة الصندوق
استراتيجية االستثمار

8
9
10
11

التفاصيل
 2,000دوالر أمريكي لألفراد.
 5,000دوالر أمريكي للمؤسسات.
 500دوالر أمريكي لألفراد.
 2,000دوالر أمريكي للمؤسسات.
 1,000دوالر أمريكي لألفراد.
 2,000دوالر أمريكي للمؤسسات.
 2,000دوالر أمريكي لألفراد.
 5,000دوالر أمريكي للمؤسسات.
في كل يوم عمل.
يومي االثنين واألربعاء من كل أسبوع.
يومي عمل.
عالية.
 10دوالر أمريكي.
الدوالر األمريكي.
تحقيق مكاسب رأسمالية على المدى الطويل باالستثمار في أسهم
الشركات المتوافقة مع الضوابط الشرعية المدرجة في األسواق
الخليجية.
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تابع ملخص االفصاح المالي
الرسوم الفعلية التي تم تحميلها للصندوق في العام 2016م
الرسوم
رسوم اإلدارة
رسوم الحفظ واالداري
رسوم التطهير
رسوم المراجع الخارجي
رسوم أداء

رسوم متابعة ومراجعة االفصاح
مصاريف فروقات العملة
أتعاب المديرين المستقلين
المجموع
معدل المصاريف للعام 2016م.

كيفية السداد

النسبة المئوية
 %1.75من صافي قيمة
األصول خالل العام
(يتحملها الصندوق)
 %0.20من صافي قيمة
األصول سنويا ً
(يتحملها الصندوق)

المبلغ

تحسب وتستحق في كل يوم  89,216دوالر امريكي
تقويم وتدفع كل ربع عام
كمستحقات لمدير الصندوق
تحسب وتستحق في كل يوم  5,946دوالر امريكي
تقويم وتدفع كل ربع عام
كمستحقات
 2945دوالر امريكي

 9,600دوالر أمريكي في
السنة (يتحملها الصندوق)
 %15من الزيادة في العائد فوق
المعدل المستهدف والبالو %10
سنويا ً (يتحملها الصندوق).
 2,000دوالر أمريكي في
السنة (يتحملها الصندوق)

تدفع سنويا ً للمراجع الخارجي  9,600.00دوالر أمريكي
تحسب وتستحق بنهاية العام

 0.00دوالر أمريكي

تدفع سنويا ً لهيئة السوق  2,000,00دوالر أمريكي
المالية

 151,643دوالر امريكي
يتحملها مدير الصندوق

صافي قيمة األصول كما في 2016/12/31م
متوسط صافي قيمة األصول كما في 2016/12/31م
صافي قيمة األصول للوحدة كما في 2016/12/31م

 258,368دوالر امريكي
%5.87
 4,532,955.77دوالر امريكي
 4,400,392.14دوالر امريكي
 10.62دوالر امريكي
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تابع ملخص االفصاح المالي :
مقارنة أداء الصندوق مع أداء المؤشر للسنوات الماضية منذ بدء عمل الصندوق
( )1األداء السابق لصندوق االستثمار ،أواألداء السابق للمؤشر ال يدل على ما سيكون عليه أداء الصندوق مستقبالً.
( )2الصندوق ال يضمن لمالكي الوحدات أن أداء الصندوق (أو أدائه مقارنة مع المؤشر) سيتكرر أو يكون مماثالً لألداء
السابق في المستقبل.

العائد التراكمي  31 -ديسمبر  2016م
منذ اإلنشاء

سنة

 3سنوات

 5سنوات

 10سنوات

الصندوق

-0.63%

-23.36%

12.98%

غ/م

6.24%

المؤشر

6.14%

-17.36%

4.55%

غ/م

-1.88%

27-Nov-10

العائد السنوي
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

الصندوق

2.9%

-8.6%

13.4%

30.0%

-8.5%

-15.7%

-0.63%

المؤشر

4.2%

-9.9%

4.4%

21.2%

-5.6%

-17.5%

6.14%

تابع ملخص االفصاح المالي :
مقارنة صافي أداء الصندوق مع أداء المؤشر للسنوات الماضية منذ بدء عمل الصندوق بيانياً
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
2016

2015

2014

2012

2013

2011

2010
-10.00%
-20.00%

GCC Fund Index

GCC Fund

( )1األداء السابق لصندوق االستثمار ،أواألداء السابق للمؤشر ال يدل على ما سيكون عليه أداء الصندوق مستقبالً.
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( )2الصندوق ال يضمن لمالكي الوحدات أن أداء الصندوق (أو أدائه مقارنة مع المؤشر) سيتكرر أو يكون مماثالً لألداء
السابق في المستقبل.
جدول يوضح أتعاب ومصاريف التشغيل التي يتم دفعها من أصول الصندوق باستخدام استثمار افتراضي (*)
األتعاب/المصاريف
مبلو االستثمار

النسبة المئوية

المبلغ (الدوالر األمريكي)
5,000

رسوم االشتراك
رسوم الوساطة المالية
رسوم إدارة الصندوق
رسوم الحفظ واإلداري
رسوم استشارات شرعية

%1.50
0
%1.75
%0.20
0

00
00
87.50
10.00
0

4,902.5

صافي مبلو االستثمار

(*) يوضح البيان االفتراضي صافي مبلو االستثمار بنهاية السنة دون إعتبار لصافي األرباح الناتجة عن االستثمار في نهاية الفترة أو
المصاريف األخرى مثل أتعاب المراجع الخارجي.
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 - 8الدليل
الصندوق ومدير الصندوق

أمين الحفظ واإلداري

صندوق فالكم الخليجي للدخل

شركة فالكم للخدمات المالية

ومدير الصندوق هو شركة فالكم للخدمات المالية

ص.ب 884 .الرياض 11421

ص.ب 884 .الرياض 11421

المملكة العربية السعودية

المملكة العربية السعودية

تلفون+ 966 )11( 2114717 :
فاكس+ 966 )11( 2054819 :
موقع إلكترونيwww.falcom.com.sa :

تلفون + 966 )11( 2114725
فاكس + 966 )11( 4617268
موقع إلكترونيwww.falcom.com.sa :

الراعي ووكيل الطرح

المدقق الخارجي

شركة فالكم للخدمات المالية

برايس ووتر هاوس كوبر
بناية مؤسسة الملك فيصل
ص.ب 8282 .الرياض 11482
هاتف+966 )11( 465-4240 :
فاكس+966 )11 465-1663 :
www.pwc.com/me

شركة فالكم للخدمات المالية
ص.ب 884 .الرياض 11421
المملكة العربية السعودية
تلفون + 966 )11( 2114725
فاكس + 966 )11( 4617268
موقع إلكترونيwww.falcom.com.sa :
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التواقيع
بالتوقيع على مذكرة الشروط واألحكام هذه أقر/نقر بأنني/أننا قد حصلت/حصلنا على نسخة من هذه النشرة المتضمنة
شروط وأحكام صندوق فالكم الخليجي للدخل والمالحق الخاصة بها وقمت/قمنا باالطالع عليها وفهم ما جاء بها والموافقة
عليها  ،كما أنني على علم بأنه يتم تحديث الملخص المالي لهذه النشرة سنوياً ،وبنا ًء عليه قمت/قمنا بالتوقيع عليها:

اسم المستثمر
رقم حساب المستثمر

:
....................................................................... :

توقيع المستثمر

:

.......................................................................

.......................................................................

التاريخ :

/

/

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

من طرف فالكم للخدمات المالية:
األسم /
المسمى الوظيفي /
المكتب
توقيع الموظف

______________________________________ :
_________________________________ :
___________________________________ :
/
 _________________________ :التاريخ / :

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