تاريخ الاشعار2017/03/06 :
املحترمين

السادة /مالكي وحدات صناديق فالكم الاستثمارية
تحية طيبة وبعد،،

إشارة إلى املادة ()57فقرة (أ) من الئحة صناديق الاستثمار الصادرة من هيئة السوق املالية والتي نصت على
ً
أنه" :يجب على مدير الصندوق إشعار الهيئة ومالكي الوحدات في الصندوق املعني كتابيا بأي تغييرات مهمة
ً
مقترحة ألي صندوق عام يديره مدير الصندوق .ويجب أال تقل فترة إلاشعار عن ( )21يوما قبل اليوم املحدد
من قبل مدير الصندوق لسريان هذا التغيير".
لذا نرجوا التكرم باالطالع على تفاصيل التغييرات املهمة املقترحة على صناديق فالكم الاستثمارية واملوضحة في
ً
الجداول أدناه ،حيث سيكون تاريخ سريان التغيير بعد ( )21يوما من تاريخ إلاشعار.

اسم الصندوق

أتعاب املراجع الخارجي
الحالية

أتعاب املراجع الخارجي
املقترحة

صندوق فالكم لألسهم السعودية

 35,500ريال سعودي

 39,000ريال سعودي

صندوق فالكم للمرابحة بالريال  24,000ريال سعودي
السعودي

 25,000ريال سعودي

 25,500ريال سعودي

 36,000ريال سعودي

صندوق فالكم الخليجي للدخل

تعديل استراتيجية الاستثمار الرئيسية لصندوق فالكم لألسهم السعوديةعلى النحو آلاتي:
استراتيجية الاستثمار الحالية لصندوق فالكم

استراتيجية الاستثمار املقترحة لصندوق فالكم

لألسهم السعودية

لألسهم السعودية

يستثمر الصندوق في ألاوراق املالية املدرجة في سوق يستثمر الصندوق في ألاوراق املالية املدرجة في
ألاسهم السعودية التي تتوافق مع الضوابط الشرعية سوق ألاسهم السعودية التي تتوافق مع الضوابط
في مؤشر كل ألاسهم السعودية  (TASI).يمنح الصندوق الشرعية في أسواق ألاسهم السعودية .يمنح

املستثمرين الفرصة للمشاركة في فرص النمو التي الصندوق املستثمرين الفرصة للمشاركة في فرص
النمو التي تتوفر في السوق السعودي.
تتوفر في السوق السعودي.
يوظف مدير الصندوق استراتيجية استثمار نشطة يوظف مدير الصندوق استراتيجية استثمار نشطة
لتحقيق أهداف الصندوق ويقوم باالستثمار بشكل لتحقيق أهداف الصندوق ويقوم باالستثمار بشكل
مباشر في ألاسهم املدرجة في سوق ألاسهم السعودي مباشر في ألاسهم املدرجة في سوق ألاسهم السعودي
بما يتوافق مع الضوابط الشرعية .

بما يتوافق مع الضوابط الشرعية.

مدخل الاستثمار:

مدخل الاستثمار:

تقوم إدارة ألاصول في شركة فالكم بقياس أداء تقوم إدارة ألاصول في شركة فالكم بقياس أداء
الصندوق مقابل مؤشر كل ألاسهم السعودية  TASIالصندوق مقابل مؤشر كل ألاسهم السعودية TASI
(مؤشر القياس) ويسعى فريق إدارة ألاصول لتحقيق (مؤشر القياس) ويسعى فريق إدارة ألاصول لتحقيق
مستوى أداء يتجاوز أداء مؤشر القياس وذلك من مستوى أداء يتجاوز أداء مؤشر القياس وذلك من
خالل:

خالل:

)(1التوزيع النشط على مستوى القطاعات .

( )1التوزيع النشط على مستوى القطاعات.

( )2الانتقاء النشط ألسهم املحفظة.

( )2الانتقاء النشط ألسهم املحفظة.

و تقبلو خالص التحية والتقدير ،،،

