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بسم هللا الرحمن الرحيم

هذه شروط وأحكام صندوق فالكم للطروحات األولية ("الصندوق") وهو برنامج استثمار جماعي مفتوح للمشاركة يمثل عالقة تعاقدية على سبيل الوكالة
بين مدير الصندوق والمستثمرين فيه ،تم تسجيله لدى هيئة السوق المالية بتاريخ 1429/06/19هـ الموافق 2008/06/09م .وجرى آخر تحديث للشروط
واألحكام في 2017/03/01م .يلتزم الصندوق بشروط وأحكام الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية.
مدير الصندوق
فالكم للخدمات المالية ("فالكم")
فالكم هي شخص اعتباري مرخص له بموجب ترخيص رقم  06020-37وتاريخ  1427/04/29هـ وفق أحكام الئحة األشخاص المرخص لهم
الصادرة عن هيئة السوق المالية
صندوق فالكم للطروحات األولية

(صندوق مفتوح للمشاركة مسجل بموجب قوانين المملكة العربية السعودية)
الشروط واألحكام
هيئة السوق المالية ("الهيئة") ال تتحمل أي مسئولية تتعلق بدقة المعلومات والبيانات الواردة في هذه النشرة أو بأداء الصندوق ،كما ال تترتب عليها أي
أي من المعلومات أو
التزامات تجاه أي شخص أو أشخاص ،سوا ًء من المستثمرين ،أو غير ذلك ،عن أي خسائر أو ضرر قد ينتج عن االعتماد على ٍ
البيانات الواردة فيها.
على المستثمرين في الصندوق واألشخاص المتلقين للنشرة قراءة الشروط واألحكام المضمنة فيها بعناية وأخذ مشورة مستشاريهم المهنيين
وأن يراعوا أي متطلبات قانونية قبل اتخاذ أي قرار استثماري بشأن الصندوق.
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بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل وحده والصالة السالم على من ال نبي بعده  ،وبعد ،،
إشعار هام للمستثمرين

(متى ما اقتضى السياق استخدام أي ضمير في هذه النشرة سيتضمن المؤنث والمذكر كما أن المفرد سيشمل الجمع والعكس كذلك)
تم إعداد نشررررة المعلومات هذه بصرررورة أسررراسرررية للمسرررتثمرين وذلك لتمكينهم من دراسرررة الفرصرررة المتاحة لهم لشرررراء وحدات في صرررندوق فالكم
للطروحات األولية ("الصرررندوق") .وعلى المسرررتثمرين المحتملين قراءة هذه الشرررروط واألحكام بتمعن قبل اتخاذ أي قرار بشرررأن االسرررتثمار في هذا
الصندوق.
االسرررررتثمار في هذا الصرررررندوق ينطوي على درجة مخاطرة تصرررررن تحخ المخاطر العالية .وعلى المسرررررتثمرين االطالع بدقة على عوامل المخاطر
المحتملة والتي قد تواجه الصندوق والتي تمخ اال شارة اليها ب شكل مفصل في الفقرة(")10المخاطر الرئي سة لال ستثمار في الصندوق" ضمن هذه
الشروط واألحكام .كما يجب على المستثمرين أن يكونوا قادرين على تحمل المخاطر االقتصادية الستثمارهم في الصندوق – سواء كليا أو جزئيا –
وأن ال يعتمدوا بشكل أساسي على أي عوائد من هذا االستثمار لمواجهة أي احتياجات مالية جوهرية.
الصندوق يمثل عالقة تعاقدية بين مدير الصندوق والمستثمرين فيه على سبيل الوكالة ،وهو مسجل لدى هيئة السوق المالية ("الهيئة") ويخضع
ألحكام الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن الهيئة أوأيتعديالت الحقة قد تطرأ عليها أو أي توجيهات أخرى تصدر عن الهيئة في هذا الخصوص.
مدير الصندوق– الوارد أسمه ضمن هذه الشروط واألحكام  -يقبل المسئولية عن المعلومات التي تحتويها هذه النشرة .وفي حدود معرفة واعتقاد
مدير الصندوق ،الذي قام باتخاذ اجراءات العناية المناسبة للتأكد من ذلك ،فان تلك المعلومات هي صحيحة ومنسجمة مع الحقائق وال تتضمن أي
حذف أو إ سقاط يحتمل أن يؤثر على المعلومات وشمولية هذه الشروط واألحكام.
وافقخ هيئة السوق المالية على طرح هذا الصندوق بموجب الخطاب الصادر في  1429/06/05هـ الموافق 2008/06/09م.
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 محتمل أن يسعى للحصول على استشارة استثمارية أو قانونية أو ضرائبية من جهة مستقلة وذلك
فيما يتعلق باالستثمار في الصندوق.
أي بيع أو تحويل لوحدات الصندوق سوف يكون من خالل مدير الصندوق وبعد موافقته.
الصررندوق عبارة عن برناما اسررتثمار جماعي مفتوح للمشرراركة تم تصررميمه للمسررتثمرين الراحبين في الحصررول على نمو رأسررمالي وتحقيق عوائد
حقيقية تنافس العوائد التي تحققها المنتجات األخرى التي تسررتثمر في األسررهم المدرجة بشرركل عام ،والذين يتوفر لديهم االس رتعدادلتحمل درجة أعلى
من المخاطرة ،وذلك من خالل اال ستثمار في األ سهم العامة لل شركات خالل فترة الطرح األولي العام أل سهمها أو في أ سهم ال شركات الجديدة التي لم
يمض عليها ثالث سنوات على إدراجها في سوق األسهم السعودي.
في كل حال تتم ممارسة أعمال وأنشطة الصندوق وفقا ً للضوابط الشرعية اإلسالمية ،وتحخ اإلشراف والرقابة المباشرة من الهيئه الشرعية
للصندوق.
مدير الصندوق أو الصندوق لن يقوما بحساب أو دفع ،أو يكونا مسئولين عن حساب أو دفع الزكاة على مبالغ االستثمارات في الصندوق أو على أي
مكاسب رأسمالية يمكن أن تنتا عن تلك االستثمارات .دفع قيمة الزكاة تظل من مسئولية المستثمرين أنفسهم.
المعلومات الواردة في هذه النشرة تم تقديمها كما في تاريخ إصدارها ،ما لم ينص صراحة في هذه النشرة بخالف ذلك.
هذه النشرة والمعلومات الواردة فيها هي حق قانوني لمدير الصندوق ،وال يجوز نسخها أو توزيعها أو االقتباس منها إال بموافقة الجهة المصدرة
لها ،كما ال يجوز استخدامها إال للغرض الذي أصدرت من أجله.
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دليل الصندوق
اسم الصندوق
صندوق فالكم للطروحات األولية
مدير الصندوق

شركة فالكم للخدمات المالية ("فالكم")
فالكم هي شخص اعتباري مرخص له بموجب ترخيص رقم 06020-37وتاريخ 1427/04/29هـ وفقا ً ألحكام الئحة األشخاص المرخص
لهم الصادرة عن هيئة السوق المالية ويلتزم الصندوق بأحكام الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية وأي تعليمات
تصدر عنها في هذا الخصوص

عنوان مدير الصندوق
شركة فالكم للخدمات المالية  -طريق العليا العام
ص .ب 884 .الرياض 11421
هاتف 8004298888
فاكس + 966 )11( 4617268
www.falcom.com.sa
أمين الحفظ واإلداري
شركة فالكم للخدمات المالية
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
عملة الصندوق
مستوى المخاطر
استراتيجية االستثمار
المؤشر اإلسترشادي
الحد األدنى لالشتراك
الحد األدنى لالشتراك اإلضافي
واالسترداد لكافة المستثمرين
الموعد المحدد الستالم طلبات االشتراك
واالسترداد
أيام التقويم
أيام اإلعالن عن سعر التقويم وأماكن
الحصول عليها
موعد دفع قيمة الوحدات المستردة
للمشتركين
رسوم االشتراك
رسوم إدارة المحفظة
رسوم االستشارات الشرعية
أتعاب مراجع الحسابات
رسوم االسترداد
تاريخ الطرح األولي
سعر الوحدة عند بداية الطرح

صندوق فالكم للطروحات األولية
الريال السعودي
عالي
يهدف الصندوق لالستثمار في أسهم الشركات العامة المتوافقة مع الضوابط الشرعية خالل فترة الطرح
األولي العام في األسواق األولية و/أو في أسهم الشركات المدرجة الجديدة التي لم يمض ثالث سنوات على
إدراجها في سوق األسهم السعودي
مؤشر فالكم للطروحات األولية يتم حسابه بواسطة شركة السوق المالية السعودية “تداول”
 10,000لاير سعودي لألفراد – 100,000لاير سعودي للمؤسسات
5,000لاير سعودي
في كل يوم عمل
يوم األثنين ويوم األربعاء من كل أسبوع
يتم تقويم وحدات الصندوق وحساب صافي قيمة األصول في يومي عمل "يوم االثنين ويوم األربعاء" من كل
أسبوع ،ويتم الحصول على أسعارالتقويم من مكاتب مدير الصندوق أومن المواقع االلكترونية لفالكم أوتداول
خالل يومي عمل
حتى %1.50من قيمة االشتراك أو االضافة (لمرة واحدة فقط)
 %1.75من صافي قيمة األصول سنوياً
يتحملها مدير الصندوق
23,000لاير سعودي سنوياً
عند االسترداد خالل ثالثة أشهر ميالدية من تاريخ االشتراك يتم االسترداد وفقا ً لسعر التقويم التالي ناقصا ً
 .%1رسوم استرداد طلبات االسترداد التي تتم بعد نهاية الثالث أشهر األولى من تاريخ االشتراك ال تخضع
لرسوم استرداد المبالغ المستقطعة كرسوم استرداد تعود للصندوق
2008/06/21م
1,000لاير سعودي
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قائمة المصطلحات

الصندوق

 :صندوق فالكم للطروحات األولية("الصندوق") ،هو برنامج استثمار جماعي مفتوح للمشاركة تم تأسيسه كترتيب
تعاقدي بين مدير الصندوق والمستثمرين وتم ترخيصه و تتم الرقابة عليه بواسطة هيئة السوق المالية.

صندوق مفتوح للمشاركة

 :برنامج استثمار جماعي برأس مال متغير ،يقوم باصدار وحدات جديدة أو يسترد وحدات قائمة في أي وقت وفقاً
لشروطه وأحكامه .ويمكن للمستثمر شراء وحدات الصندوق أو ا ستردادها مباشرة من الصندوق من خالل وكيل
الطرح أو مدير الصندوق.

مدير الصندوق

 :شركة فالكم للخدمات المالية ("فالكم") ،هي شركة مساهمة سعودية (مقفلة) تم تأسيسها بموجب قرار وزارة التجارة
والصناعة رقم  3488وتاريخ 1427/11/20هـ.وهي شخص اعتباري مرخص له وفقا ً لالئحة األشخاص المرخص
لهم بموجب ترخيص هيئة السوق المالية رقم  06020-37وتاريخ  1427/04/29هـ .

مدير استثمار الصندوق

 :شركة فالكم للخدمات المالية.

وكيل الطرح

 :شركة فالكم للخدمات المالية.

أمين الحفظ واالداري

 :شركة فالكم للخدمات المالية.

فالكم

 :شركة فالكم للخدمات المالية.

طلب االشتراك

 :اتفاقية االشتراك في صندوق فالكم للطروحات األولية وأي معلومات أخرى ذات عالقة يوافق عليها المستثمر
بغرض المشاركة في وحدات الصندوق بعد موافقة مدير الصندوق.

السعودية

 :المملكة العربية السعودية.

القوانين السعودية

 :القوانين واألنظمة السارية في المملكة العربية السعودية.

الهيئة

:هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.

أصول المحفظة

 :جميع أصول الصندوق بما في ذلك االستثمارات التي تم الدخول فيها واألموال النقدية بانتظار االستثمار.

الطروحات األولية

 :االصدددارات أو االكتتابات األولية العامة ألسددهم الشددركات التي يتم طرحها طرحا ً عاما ً لالكتتاب ألول مرة بالقيمة
االسمية في األسواق األولية.

األسواق األولية

 :هي األسواق التي يتم فيها طرح األوراق المالية للشركات للمرة األولى ،والتي يتم فيها شراء األوراق المالية من
المصدر أو متعهد التغطية.

األسواق الثانوية

 :هي األسواق التي يتم فيها ادراج األوراق المالية للشركات بعد مرحلة الطرح األولي ،ويتم فيها شراء األوراق
المالية للشركات من مستثمر آخر عوضا ً عن المصدر.

الظروف االستثنائية

 :حالة األزمات االقتصادية الحادة أو األزمات السياسية أو الزالزل والحروب والكوارث الطبيعية.
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 :تاريخ السريان الذي يبدأ فيه الصندوق عملياته وهو اليوم الذي يعقب تاريخ اغالق فترة الطرح األولي لوحدات
الصندوق ،أو أي تاريخ آخر يقرره مدير الصندوق.

أدوات أسواق النقد

 :المرابحات وعقود تمويل التجارة والتي تتسم بسيولتها العالية و قلة المخاطر.

الضوابط الشرعية

 :الضوابط الشرعية المحددة من قبل اللجنة الشرعية إلستثمارات الصندوق.

تاريخ االحالق

 :تاريخ اغالق المشاركة في وحدات الصندوق خالل فترة الطرح األولي لوحداته ،أو أي تاريخ آخر يقرره مدير
الصندوق.

العمليات

 :يقصد بها العمليات االستثمارية التي ينفذها مدير استثمار الصندوق في إطار استراتيجية االستثمار لتحقيق أهداف
الصندوق.

يوم االشتراك

:يوم العمل الذي يكون )1( :خالل فترة الطرح األولي العام )2(.في كل يوم تقويمبعد بدء تشغيل الصندوق.

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.

تاريخ التقويم

 :يقصد به أي يوم يتم فيه تحديد صافي قيمة األصول وحساب صافي قيمة األصول للوحدة لصندوق فالكم للطروحات
األولية.

صافي قيمة األصول

 :صافي قيمة أصول الصندوق حسب ما هو مبين في القسم المسمى"تقويم أصول الصندوق".

يوم التقويم

 :اليوم الذي يقوم فيه إداري الصندوق بتقويم صافي قيمة أصول الصندوق وإصدار صافي قيمة وحدة الصندوق.

حملة الوحدات

 :حملة وحدات صندوق فالكم للطروحات األولية والمشتركون فيه وفقا ً لشروطه وأحكامه الواردة في هذه النشرة.

الوحدات

 :وحدات مشاركة قياسية استثمارية ليس لها حق التصويت في الصندوق وتمثل مشاركة نسبية حقيقية في أصول
الصندوق.

النشرة

 :هذه النشرة التي تحتوي على الشروط واألحكام الخاصة بصندوق فالكم للطروحات األولية.

الشروط واألحكام

:الشروط واألحكام المضمنة في هذه النشرة والتي يتم بموجبها عمل الصندوق وتنظيم العالقة بين مدير الصندوق
والمشاركين فيه.

المشاركون

 :هم حملة وحدات صندوق فالكم للطروحات األولية المشاركين فيه لغرض االستثمار.

المستثمرون

:هم حملة وحدات صندوق فالكم للطروحات األولية المشاركين فيه لغرض االستثمار.

الهيئة المنظمة

 :هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية.

مجلس اإلدارة

 :هومجلس إدارة الصندوق الذي يتولى االشراف على النواحي االدارية والرقابية المتعلقة بالصندوق ويتكون من الرئيس
واألعضاء الواردة أسماءهم في هذه النشرة.
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الالئحة

 :الئحة صناديق االستثمار.

الئحة صناديق اإلستثمار

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

عضو حير مستقل

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

جهات سعودية

 :البنوك والم ؤسسات المالية الخاضعة إلشراف هيئة السوق المالية و/أو مؤسسة النقد العربي السعودي.

القدرات البحثية والتحليلية

 :تحليل النسب المالية للشركات على سبيل المثال نسبة الربحية والسيولة والديون ومدى كفاءة الشركة من حيث
األداء واألرباح ،واألوضاع االقتصادية.

الصناديق االستثمارية

 :صناديق استثمار أالسهم السعودية و/أو صناديق الطروحات األولية.

المؤشر اإلسترشادي

 :المؤشر الذي يتم من خالله مقارنة أداء الصندوق.
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شروط وأحكام الصندوق

1
2

اسم صندوق االستثمار
عنوان المكتب الرئيس لمدير
الصندوق

3

تاريخ البدء

4

الهيئة المنظمة

5

تاريخ صدور شروط وأحكام الصندوق

6

االشتراك

7

عملة الصندوق

8

أهداف الصندوق

9

استراتيجيات االستثمار
الرئيسة

صندوق فالكم للطروحات األولية ("الصندوق")
شركة فالكم للخدمات المالية
طريق العليا العام
ص .ب 884 .الرياض 11421
هاتف 8004298888
فاكس + 966 )11( 4617268
www.falcom.com.sa
تبدأ فترة الطرح األولي لوحدات الصندوق وقبول اإلشتراكات في الصندوق في تاريخ 2008/06/21م وتتنهي بنهاية يوم
2008/07/02م.
يخضع الصندوق للشروط واألحكام الواردة في الئحة صناديق االستثمار الصادرة في تاريخ  1427/12/03هـددددددد الموافق
2006/12/24م عن هيئة السوق المالية ،وهي الهيئة المنظمة لطرح وعمل الصندوق.
صددددددددرت شدددددددروط وأحكام الصدددددددندوق بتاريخ1429/06/05هـددددددددددددد الموافق 2008/06/09م وجرى آخر تحديث لها في
2017/03/01م.
الحد األدنى لالشددددتراك في الصددددندوق هو  10,000لاير سددددعودي (عشددددرة آالف لاير سددددعودي) لألفراد و 100,000لاير
سعودي (مائة ألف لاير سعودي) للمؤسسات غير متضمنا ً رسوم اال شتراك .و الحد األدنى لال شتراك اال ضافي هو 5,000
لاير سدددعودي (خمسدددة آالف لاير سدددعودي) لكافة المشددداركين .والحد األدنى المسدددموح به للرصددديد هو مبلغ  10,000لاير
سعودي (عشرة آالف لاير) لألفراد و( 100,000مائة ألف لاير سعودي) للمؤسسات ،و يجوز لمدير الصندوق ،وفق تقديره
القائم على مصلحة الصندوق تعديل الحد األدنى للمشاركة أو الحد األدنى للرصيد ،بموافقة هيئة السوق المالية.
عملة الصددندوق هي الريال السددعودي .في حالة السددداد بعملة أخرى غير العملة األسدداسددية للصددندوق ،يقوم مدير الصددندوق
بإجراء التحويل الالزم وفقا ً لسعر الصرف السائد في وقت االشتراك.
يهدف الصندوق إلى تنمية رأس المال على المدى الطويل وذلك من خالل االستثمار بشكل رئيس في أسهم الشركات العامة
خالل فترة الطرح األولي العام ألسهمها ،و/أو في أسهم الشركات الجديدة المدرجة التي لم يمض ثالث سنوات على إدراجها
في سددوق األسددهم السددعودي (الرئيسددية والموازية-نمو) .ولن يقوم مدير الصددندوق بتوزيع أية أرباح على المشددتركين حيث
سدددددديتم إعادة أسددددددتثمار األرباح الموزعة في الصددددددندوق .كما يهدف الصددددددندوق إلى تحقيق أداء يفوق معدل أداء المؤشددددددر
اإلسترشادي للصندوق مؤشر( فالكم للطروحات األولية) .والذي سيتم اإلعالن عن أدائه عن طريق موقع مدير الصندوق.
وتتلخص استراتيجية إدارة استثمارات الصندوق فيما يلي:
( )1اال ستثمار ب شكل أ سا سي في أ سهم ال شركات المدرجة خالل فترة الطروحات األولية ،وأ سهم ال شركات التي لم يم ضي
على إدراجها ثالث سنوات في سوق األسهم السعودية الرئيسية أوالموازية-نمو  ،وأسهم حقوق األولوية للشركات السعودية
المساهمة خالل الثالث سنوات األولى من إدراجها في سوق األسهم السعودية الرئيسية أوالموازية-نمو.
( )2يتبع الصندوق االستراتيجية التالية في توزيع أصوله موضحة كنسب مئوية الى صافي قيمة أصول الصندوق حيث يتم
تحديث مجال االستثمار بشكل ربع سنوي على األقل و/أو عند طرح شركات جديدة :وفي الظروف االستثنائية قد يلجا مدير
الصددندوق لالحتفاظ بأصددوله على شددكل نقد بنسددبة  %100بشددكل مؤقت لمواجهة التقلبات و االنخفاضددات الحادة في سددوق
االسهم مع مراعاة اقصى حماية ممكنة لحملة وحدات الصندوق.
فئآت األصول

أدنى

أعلى

أدوات أسواق النقد وصناديق المرابحة
طرح أولي عام (السوق الرئيسية والموازية-نمو)

%0
%0

%50
%100

األسهم المدرجة حديثا ً في سوق األسهم الرئيسية والموازية-نمو ( حتى
ثالث سنوات)
حقوق األولوية (حتى ثالث سنوات)

%0

%100

%0

%15

صناديق استثمارية

%0

%25

صناديق مؤشرات متداولة

%0

%25

يسعى الصندوق لتحقيق أهدافه باستثمار حتى  %100من صافي أصوله في األسهم العادية خالل فترة الطرح األولي العام
وفي أسهم الشركات المدرجة الجديدة التي لم يمض ثالث سنوات على إدراجها في سوق األسهم السعودية (الرئيسية أو
الموازية-نمو)  .وقد يقوم مدير الصندوق ،وذلك ألغراض إدارة السيولة ،إلى استثمار الفائض النقدي و/او االحتفاظ بجزء
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المخاطر الرئيسة لالستثمار في
الصندوق
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منه في أدوات أسواق النقد والمصدرة من جهات سعودية بعملة الريال السعودي ،ويتم اختيار تلك الجهات المصدرة ألدوات
أسواق النقد بناء على التصنيف االئتماني المعتمد لدى الشركة حيث سوف يقوم مدير الصندوق بتصنيفها داخليا بنا ًء على
المركز المالي والتدفقات النقدية من العمليات واالدارة ،مدارة من قبل مدير الصندوق نفسه و/أو مدراء صناديق اّخرين .و/أو
استثمار السيولة بشكل غير مباشر من خالل صناديق المرابحة المطروحة بالريال السعودي طرحا ً عاما ً والمرخصة من هيئة
السوق المالية سواء كانت مدارة من قبل مدير الصندوق نفسه و/أو مدير آخر بنسبة ( ،)50%على أال تتجاوز مانسبته %25
لدى جهة واحدة.
( )3يقوم مدير الصدددندوق بإدارة عمليات الصدددندوق في حدود النسدددب المئوية المبينة أعاله لتوزيع أصدددول الصدددندوق على
االسددددتثمارات المسددددتهدفة بما يحقق أفضددددل النتائج .حيث يوظف مدير الصددددندوق قدراته البحثية والتحليلية المتخصددددصددددة
للوصول إلى الفرص االستثمارية الواعدة في األسواق األولية والثانوية التي تحقق أهداف الصندوق
( )4لن يستثمر الصندوق في أوراق مالية غير التي تم ذكرها بالفقره).(2.9
( )5يلتزم الصدددندوق بقيود االسدددتثمار التي تنص عليها الئحة صدددناديق االسدددتثمار واللوائح الصدددادرة عن هيئة السدددوق
المالية وفق الضوابط الشرعية.
( )6مراعاة توفر السدددديولة الكافية لمواجهة متطلبات االسددددتردادات المحتملة .هذا و لن يلجأ الصددددندوق لطلب التمويل عن
طريق االقتراض اال عند الضدددددرورة ،وبعد موافقة مجلس إدارة الصدددددندوق ،على أن ال يتجاوز حجم االقتراض ،إن وجد،
نسبة  %10من صافي قيمة أصول الصندوق .ويتم تمويل الصندوق بما يتوافق مع الضوابط الشرعية.
( )7يستثمر الصندوق في سوق األسهم السعودي وأدوات أسواق النقد في المملكة العربية السعودية.
( )8يجوز لمدير ال صندوق ا ستثمار ما ال يزيد عن )(25%من أ صوله في صناديق مماثلة و المطروحة بالريال ال سعودي
طرحا ً عاما ً و المرخصة من هيئة السوق المالية سواء كانت مدارة من قبل مدير الصندوق نفسه أو مدير آخر ،بما يتوافق
مع الضدددوابط الشدددرعية بهدف تحقيق عائد إضدددافي على أال تزيد نسدددبة تملك الصدددندوق ) (10%من صدددافي قيمة أصدددول
الصندوق الذي تم تملك وحداته .ويتم إختيار تلك الصناديق بنا ً على األداء ،وحجم الصندوق والمصاريف.
( )9مع مراعاة الضوابط الشرعية في كافة عمليات الصندوق ،لن يتم االستثمار بمشتقات األوراق المالية.
يعتبر االسددتثمار في الصددندوق من فئة االسددتثمارات عالية المخاطر بالنظر السددتثماره في أسددهم الشددركات الناشددئة والجديدة
ذات سجل األداء المحدود .ومع ذلك ،فان االستثمار في الصندوق يعتبر أكثر أمانا ً من االستثمار المباشر في سوق األوراق
المالية حيث تتوفر لمدير استثمار الصندوق القدرات الفنية والمهنية الالزمة إلدارة المخاطر وتخفيف أثرها على العائد.
مدير الصندوق ال يضمن األصل المستثمر ،وال يوجد تعهد بأن أهداف الصندوق اال ستثمارية ستتحقق .وعلى كل مستثمر
أن يعطي عناية خاصة لعوامل المخاطر المذكورة أدناه عند تقويمه لفرص االستثمار في الصندوق.
اال ستثمار في ال صندوق اليعد وديعةً لدى أي بنك محلي ي سوق أو يبيع األوراق المالية أو تابع ل صندوق اال ستثمار .ويتحمل
مالكو وحدات الصددددندوق مسددددؤولية أي خسددددائر مالية قد تترتب على االسددددتثمار في الصددددندوق ،عدا في حاالت التعدي أو
االهمال أو التقصددددددير القابلة لالثبات نظاماً .وعلى المسددددددتثمر أن يمتلك القدرة المالية على تقبل أي مخاطر محتملة وتحملها
دون أن تترك تبعات جوهرية.
االسددتثمار في الصددندوق قد يتعرض للمخاطر التالية ،من غير حصددر ،والتي يمكن أن تؤثر سددلبا ً على أداء الصددندوق وعلى
مردود االستثمار:
( )1مخاطر االفصاح:
تتعلق مخاطر اإلفصاح بإمكانية وجود بيانات غير صحيحة في نشرة إ صدار الطروحات األولية أو إغفال بيانات جوهرية
فيها .وبالنظر العتماد مدير الصددددددندوق بشددددددكل جوهري في اتخاذ قرار االسددددددتثمار على المعلومات التي ترد في نشددددددرة
اإلصددددار التي تصددددرها الشدددركات فإن مخاطر اتخاذ قرار اسدددتثماري غير سدددليم تظل احتماالً قائما ً في حالة إغفال بيانات
جوهرية أو وجود بيانات غير صحيحة في نشرات إ صدار الشركات ،بالرغم من إ شراف هيئة السوق المالية على عمليات
اإلصدارت األولية والمهنية التي يدير بها مدير الصندوق عملياته االستثمارية.
( )2مخاطر التوقعات المالية المستقبلية:
توقعات النتائج المالية المسدددددتقبلية للشدددددركات وتوفر العوامل الالزمة لتحقيق العوائد واسدددددتمرارها في المسدددددتقبل تعتبر من
األدوات الهامة التي يبني عليها مدير الصدددددندوق قراراته االسدددددتثمارية .إال أن تلك التوقعات قد تتحقق أو ال تتحقق بالشدددددكل
المتوقع مما قد يؤدي الى إنحراف نتائج عمليات الصدددددندوق عن التوقعات .كما أنه و بعد إعالن النتائج المالية للشدددددركة فان
السدددددعر السدددددوقي لسدددددهمها قد يتحرك في اتجاه مخالف لتلك التوقعات ،كما في حالة انخفاض ربحية الشدددددركات التي تدرج
أسهمها.
( )3مخاطر تباطؤ عملية اإلصدارات األولية:
وفقا ً للسياسة المتوازنة التي تتبعها هيئة السوق المالية فانه يتم قبول وتحديد مواعيد طرح الشركات وفقا ً لجدولة معينة تتالئم
مع الظروف اآلنية لسددددددوق اإلصدددددددارات األولية .وعليه ،فقد يحدث تباطؤ في عملية طرح اإلصدددددددارات األولية في بعض
االحيان .وقد يحدث التباطؤ نتيجةً للظروف االقتصادية الكلية لسوق اإلصدارات األولية.
( )4سجل األداء المحدود:
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الصندوق جديد في مفهومه ،وليس له سجل أداء سابق ويعتمد على خبرة مدير الصندوق في إدارة هذا النوع من االستثمارات.
وال يمكن إعطاء تأكيد بأن أهداف الصندوق االستثمارية ستتحقق.
( )5التقلبات المحتملة في أسواق األسهم:
تتعرض أسعار األسهم في االسواق الثانوية لتقلبات حادة قد تتضمن حركة هبوط حاد ومفاجئ واليمكن تقديم ضمان أو تأكيد
لألداء المستقبلي لألوراق المالية كما أن سجالت األداء الماضية ال تعكس ما سيتحقق في المستقبل .قد تكون تقلبات أسعار
األسهم في األسواق الناشئة أكبر مما هو سائد في أسواق األوراق المالية المتطورة مما قد يشكل مخاطر على استثمارات
الصندوق في حالة الهبوط الحاد والمفاجئ للقيمة السوقية لألوراق المللية.
( )6مخاطر الطروحات األولية:
أسددهم الشددركات العامة يتم طرحها طرحا ً عاما ً من خالل الطروحات األولية في السددوق األولي .وقد يتضددمن االسددتثمار في
الطروحات األولية مخاطر محدودية األسدددددددهم المتاحة لالكتتاب فيها خالل فترة الطروحات األولية العامة .كما أن معرفة
المسدددتثمر بالشدددركة المصددددرة لألسدددهم قد تكون غير كافية أو قد يكون لها تاريخ أداء محدود ،كما أن الشدددركات المصددددرة
لألوراق المالية قد تنتمي لقطاعات اقتصددادية جديدة ،وبعض الشددركات قد تكون في مرحلة التطوير وال تحقق دخالً تشددغيلياً
على المدى القصير مما يزيد من مخاطر االكتتاب في أسهمها.
( )7مخاطر تأخر اإلدراج:
من الممكن أن يحدث تأخير في إدراج أسددهم شددركة ما تم اقتناء أسددهمها خالل فترة الطرح األولي لفترة قد تمتد الى شددهران
أو أكثر من تاريخ الطرح األولي ،وذلك قد يؤدي الى عدم قدرة الصندوق على بيع تلك األسهم.
( )8مخاطر فرص المشاركة في الطروحات األولية:
قد تواجه الصندوق صعوبات تتعلق بمشاركته في الطروحات األولية ألسهم الشركات حيث ال يوجد ضمان للصندوق بتلقي
الدعوة للمشدددداركة في الطروحات األولية ألسددددهم بعض الشددددركات .وحيث أن الصددددندوق يتلقى الدعوة ،ضددددمن الشددددركات
والصدددناديق األخرى للمشددداركة في الطروحات األولية المتاحة فقد يحد ذلك من قدرة الصدددندوق على االسدددتثمار في أسدددهم
بعض الشركات خالل فترة الطروحات األولية.
( )9مخاطر تركيز االستثمار:
القيمة السدوقية ألسدهم مصددر معيقن قد تكون أكثر اسدتجابةً لتقلبات السدوق مقارنةً بما يحدث في السدوق نفسده .ونتيجةً لذلك،
فانه اذا كانت أسهم مصدر معين تمثل جزءاً هاما ً من القيمة السوقية ألصول الصندوق ،فان التغير في القيمة السوقية ألسهم
ذلك المصددددددددر قد ينتج عنه تذبذبا ً جوهريا ً في قيمة وحدات الصدددددددندوق مقارنةً بما يحدث في الظروف العادية .وكذلك ،فإن
الصندوق األقل تنوعا ً قد يعاني من انخفاض السيولة في حالة أن جزءاً جوهريا ً من أصوله يستثمر في أسهم عدد محدود من
المصددددرين .وبشدددكل أسددداسدددي ،فان الصدددندوق قد ال يتمكن من تسدددييل اسدددتثماره مع مصددددرمعين بسدددهولة للوفاء بمتطلبات
االسترداد في الصندوق.
( )10مخاطر السوق:
تتعلق مخاطر السددددوق بالتقلبات المحتملة التي يمكن أن تحدث في أسددددواق األسددددهم التي يسددددتثمر فيها الصددددندوق .إن القيمة
السوقية ألسهم الشركات الجديدة والناشئة تكون عرضة لحركة الصعود والهبوط التي قد تحدث في أسواق األوراق المالية
وفي بعض األحيان بشدددددددكل مفاجئ وغير متوقع .وفي هذه الحاالت قد يتعرض الصدددددددندوق للمخاطر التي تنتج عن الحركة
العكسددية المفاجئة ألسددواق األسددهم والتي يمكن أن تحدث اسددتجابةً ألي معلومات تتعلق بالمردودات اإلقتصددادية السددالبة ،أو
التغير في سلوكيات المستثمر ،أو إجماع الرأي الذي يؤدي الى ارتفاع القيمة السوقية لألسهم بشكل مبالغ فيه.
( )11مخاطر مرتبطة بالضوابط الشرعية:
إن تطبيق الضدوابط الشدرعية على اسدتثمارات الصدندوق تحد بشدكل عام من نطاق وعدد األسدهم المتاحة لالسدتثمار من قبل
ال صندوق كما أن ال شركات التي ي ستثمر فيها ال صندوق بعد اال ستحواذ على أ سهمها قد تتجاوز المعايير ال شرعية الم سموح
بها مما يدفع الصندوق للتخلص من أسهم تلك الشركات في أوقات قد تكون غير مالئمة .إن حدوث مثل تلك الحاالت قد يحد
من نطاق الفرص االستثمارية المتاحة للصندوق.
( )12مخاطر نتائا التخصيص:
وفقا ً لنظام طرح االكتتابات األولية العامة لألسهم ،قد يقتصر االكتتاب على فئات محددة يسمح لها باالكتتاب ،وقد يتم تحديد
حدود دنيا وعليا لالكتتاب سددواء على األشددخاص الطبيعيين أو االعتباريين .كما أنه في حالة اسددتيفاء االكتتاب وزيادة الطلب
على عرض األسددددهم المطروحة لالكتتاب فانه يتم تحديد سددددقف أعلى لعدد األسددددهم لكل مكتتب ،ثم يتم تخصدددديص األسددددهم
المتبقية بعدد محدود لكل مكتتب ،وقد يكون ذلك مصددددداحبا ً بشدددددروط تتعلق بتوفر األسدددددهم المطروحة لالكتتاب .إن مثل تلك
القيود قد تحد من حرية الصدددندوق في االكتتاب في أسدددهم الشدددركات خالل فترة الطرح األولي العام مما قد يجعل الصدددندوق
يفقد بعض الفرص اإلستثمارية التي كان يمكن أن تزيد من عوائد الصندوق.
( )13المخاطر السياسية:
قد يتأثر أداء الصندوق بحاالت عدم اليقين التي تنتج عن تغيرات سياسية غير مالئمة قد تحدث على نطاق قطري أو اقليمي
أو عالمي قد تؤثر على أداء األسواق الثانوية وعلى القيمة السوقية لألوراق المالية التي يستثمر فيها الصندوق .وقد تنتج تلك
المخاطر كذلك عن التغيرات االقتصادية وظروف السوق ،وحاالت عدم اليقين المصاحبة للتغير في سياسات الحكومات ،أو
عن حدداالت فرض القيود على حركددة انتقددال رسوس األموال ،أو التغير في القوانين واألنظمددة والمتطلبددات الضدددددددرائبيددة،
وحاالت الركود االقتصادي الذي يسود األسواق المختلفة.
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( )14المخاطر النظامية :
إن متطلبات األنظمة ومعايير اإلفصدددددداح قد تكون أقل في بعض أسددددددواق األوراق المالية الناشددددددئة عنها في الدول المتقدمة.
وعليه ،قد تكون المعلومات العامة المتاحة عن شددددددركة معينة مصدددددددرة ألوراق مالية محدودة ،وقد تكون المعلومات العامة
التي تتعلق بالنتائج المالية وخطط التوسددددع المسددددتقبلية للشددددركات غير واضددددحة أو دقيقة .كما أنه من المحتمل اغفال بيانات
جوهرية أو وجود بيانات غير صحيحة قد يتم على أساسها اتخاذ قرارات استثمارية مما قد يؤثر سلبا ً على األداء.
( )15مخاطر السيولة:
مخاطر السيولة تعني السرعة والسهولة التي يمكن بهما تحويل األصول الى نقد دون حدوث خسارة في قيمتها السوقية .قد
تواجه الصندوق مخاطر عدم امكانية بيع بعض ا ستثماراته بسبب الظروف االقتصادية أو بسبب ظروف السوق .ومع ذلك،
سددديسدددعى الصدددندوق البقاء جزءاً من اسدددتثماراته في إطار محددات توزيع أصدددول الصدددندوق المذكورة ضدددمن الفقرة ()9
"اسددتراتيجيات االسددتثمار الرئيسددة" أعاله ،في اسددتثمارات عالية السدديولة على المدى القصددير لمواجهة متطلبات االسددترداد
المحتملة.
رسوم االشتراك :حتى %1.50من مبلغ االشتراك كحد أعلى يدفعها المستثمر مرة واحدة عند االشتراك أو االشتراك االضافي
لوكيل الطرح.
رسوم إدارة المحفظة %1.75 :من صافي قيمة أصول الصندوق سنويا ً تدفع لمدير الصندوق نظير تقديمه لخدمات إدارة
االستثمار ورعايته للصندوق .وتحسب رسوم إدارة المحفظة كنسبة مئوية سنوية من صافي قيمة أصول الصندوق في كل
يوم تقويم ويتم دفعها لمدير الصندوق كل ثالثة اشهر كمستحقات.
رسوم المؤشر اإلسترشادي 20,000 :لاير سنويا ً يتحملها الصندوق خصما ً على أصوله.
رسوم االستشارات الشرعية :يتحملها مدير الصندوق.
مصاري التشغيل األخرى:
يتحمل الصندوق المصاريف العادية التالية والتي تم تكبدها بعد بدء عمل الصندوق من أصوله ،وذلك بعد الحصول على
موافقات الهيئة الضرورية:
 .1أتعاب ومصاريف المدققين الخارجيين للصندوق.
 .2مصاريف نشر تفاصيل أسعار الوحدات في الصحف والوسائل االلكترونية وأنظمة المعلومات األخرى وإدراج وحدات
الصندوق في أسواق األوراق المالية (إن وجدت).
 .3مصاريف المصفي في حالة التصفية.
 .4كافة تكاليف المعامالت بما في ذلك األتعاب العادية وأتعاب تسييل االستثمارات واألتعاب المستحقة ألطراف خارجية
مقابل تقديم خدمات للصندوق.
 .5المصاريف المتعلقة بنشر التقارير السنوية.
 .6مصاريف اإلدارة والتشغيل األخرى المستحقة ألشخاص آخرين يتعاملون مع الصندوق.
قد تمت االشارة الى الرسوم والمصاريف التي يتحملها الصندوق أو المشاركين في ملخص االفصاح المالي ضمن
الملحق ( )1لهذه النشرة.
العمليات التي تتعلق باسددتثمارات الصددندوق والخاصددة بإدارة محفظة أصددوله تتم بالتكلفة ولذلك فإن أي مصدداريف تعامل يتم
تسجيلها في هذا اإلطار سوف يتحملها الصندوق ويتم سدادها خصما ً من أصوله.
مجلس إدارة الصندوق يكون لديه وبشكل شامل صالحية اإلشراف على الصندوق والرقابة على أدائه .ويشمل ذلك اتخاذ
القرارات المرتبطة بالسياسات العامة ومتابعة ومراقبة أداء مدير الصندوق ومدير االستثمار وأمين الحفظ ووكيل الطرح
واإلداري .ويتكون مجلس إدارة الصندوق كما يلي:
 )1األستاذ  /معاذ بن قاسم الخصاونة (رئيس مجلس إدارة الصندوق):
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 أبرزها :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 أن كان يعمل كمستشار لدى ديلويت كندا ،حيث أتيحت
له فرصة التعامل مع 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 حير مستقل):
حا صل على درجة الماج ستير في االقت صاد المالي من جامعة بو سطن في الواليات المتحدة االمريكية ،قبل ان ضمامه
إلى شددددددركة فالكم للخدمات المالية ،عمل في هيئة السددددددوق المالية في المملكة العربية السددددددعودية في إدارة صددددددناديق

تاريخ تحديث النشرة2017/03/01 :م

14
االسدددتثمار منذ عام  .2007حيث يتمتع بخبر ة تزيد عن  6سدددنوات مجال صدددناديق االسدددتثمار .إضدددافة إلى العديد من
الدورات التدريبية المعتمدة من مؤسدددددددسدددددددات تأهيل مهني في كل من المملكة المتحدة و الواليات المتحدة االمريكية
وغيرها ،وذلك في مجاالت متعددة منها إدارة االسدددددددتثمار والمنتجات االسدددددددتثمارية،الهيكلة المالية وقياس األداء و
المخاطر ،و تحليل القوائم المالية.
 )3األستاذ /سليمان 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 وائتمان 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 ويونغ للمراجعة في يوليو 1990م وتدرج بوظائف الشركة وكانت آخر وظيفة تقلدها مدير
مراجعة ،ثم التحق في يوليو 2000م بالشركة المتقدمة للحاسب اآللي حتى يوليو 2002م ثم عمل مع مجموعة المطلق،
منذ أغسطس 2002م حتى تاريخه ،حيث تقلد منصب الرئيس المالي للمجموعة وعضو مجلس إدارة شركات مفروشات
المطلق وعضو مجلس إد ارة شركة المطلق لالستثمار العقاري ،وهو عضو لجنة المراجعة لشركة الشرق األوسط
للبطاريات كذلك.
وتشمل مسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق ،من حير حصر ،اآلتي:
 )1الموافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق طرفا ً فيها.
 )2اإل شراف ،ومتى كان ذلك منا سباً ،الم صادقة على أي ت ضارب م صالح يف صح عنه مدير ال صندوق وفقا ً لالئحة
صناديق االستثمار.
 )3االجتماع مرتين سددنويا ً على األقل مع مس دؤول المطابقة وااللتزام (لجنة المطابقة وااللتزام) لدى مدير الصددندوق
ومسددددددؤول التبليغ عن غسدددددديل األموال وتمويل االرهاب لديه ،للتأكد من التزام مدير الصددددددندوق 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 الصدددندوق بمسدددئولياته بما يحقق مصدددلحة مالكي الوحدات وفقا ً لشدددروط وأحكام الصدددندوق،
وأحكام الئحة صناديق االستثمار.
( )7العمل بأمانة وبحكمة بما يحقق مصلحة صندوق االستثمار ومالكي الوحدات فيه.
ويمنح المديرين المستقلين في مجلس إدارة الصندوق مكافأة قدرها  3,000لاير سعودي عن االجتماع الواحد ،وبسقف قدره
 5,000لاير سددددددعودي في الشددددددهر في حالة انعقاد أكثر من اجتماع واحد لمجلس اإلدارة خالل الشددددددهر .ويتم تغطية مكافأة
أعضاء مجلس اإلدارة من أصول الصندوق .ويتخذ المجلس قرارته باألغلبية البسيطة.
ويشغل أعضاء مجلس إدارة الصندوق نفس المناصب في مجالس إدارات الصناديق التالية:

14

مدير الصندوق

 صندوق فالكم لألسهم السعودية.
 صندوق فالكم للمرابحة بالريال السعودي.
 صندوق فالكم الخليجي للدخل
 صندوق فالكم المتداول لألسهم السعودية.
 صندوق فالكم المتداول لقطاع البتروكيماويات.
 صندوق الريم العقاري.
مدير الصدددندوق هو شدددركة فالكم للخدمات المالية وهي شدددخص اعتباري مرخص له وفقا َ لالئحة األشدددخاص المرخص لهم
بموجب ترخيص رقم  06020-37وتاريخ  1427/4/29هـ.
عنوان مدير الصندوق:
شركة فالكم للخدمات المالية  -طريق العليا العام
ص .ب 884 .الرياض 11421
هاتف 8004298888
فاكس + 966 )11( 2032546
www.falcom.com.sa
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يتولى مدير الصندوق إدارة الصندوق بحكمة وبعدل بهدف تحقيق األهداف االستثمارية للصندوق الم ضمنة في هذه النشرة
كما يراعي في كل األحوال مصالح حاملي الوحدات في إطار شروط وأحكام الصندوق.
يلتزم مدير الصدددندوق بالضدددوابط والموجهات الواردة في البند ( "( )9اسدددتراتيجيات االسدددتثمار الرئيسدددة") من هذه النشدددرة
وكذلك بالضوابط ذات العالقة الواردة ضمن المادة ("( )39قيود االستثمار") الواردة في الئحة صناديق االستثمار.
يلتزم مدير الصددندوق كذلك بالضددوابط الشددرعية لالسددتثمار ويقوم ،تحت إش دراف الهيئة الشددرعية للصددندوق وبشددكل دوري
بالتأكد من توافق جميع اسدددتثمارات الصدددندوق مع المعايير والضدددوابط الشدددرعية المعتمدة من الهيئة الشدددرعية للصدددندوق،
وبتبليغ مجلس إدارة الصندوق في حينه بأي مخالفات جوهرية.
يقوم مدير الصندوق في إطار مهامه بالتأكد من توفر السيولة الكافية للوفاء بأي طلبات استرداد محتملة.
فالكم للخدمات المالية هي أمين الحفظ ("أمين الحفظ") واداري الصدددددددندوق ("االداري") وهي الجهة المسدددددددئولة عن حفظ
أصددددول الصددددندوق والقيام بالخدمات االدارية التي تتعلق بمسددددك السددددجالت واصدددددار المراكز المالية وتقويم صددددافي قيمة
األصول واصدار صافي قيمة األصول لوحدة الصندوق.
عنوان أمين الحفظ واالداري:
شركة فالكم للخدمات المالية  -طريق العليا العام
ص ب  884الرياض 11421
هاتف 8004298888
فاكس+ 966 )11( 2054819 :
www.falcom.com.sa
برايس وتر هاوس كوبر تم تعيينه بواسطة مدير الصندوق كمراجع خارجي لحسابات للصندوق.
عنوان مدقق 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 :
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أمين الحفظ واالداري
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مراجع الحسابات

17

القوائم المالية السنوية المراجعة

القوائم المالية السددنوية المراجعة والجداول المتممة لها متاحة للمشدداركين في الصددندوق لالطالع عليها مجاناً ،وذلك بالنشددر
خالل مددددة ال تتجددداوز  90يومدددا ً من نهدددايدددة السدددددددندددة المددداليدددة للصدددددددنددددوق في الموقع االلكتروني لمددددير الصدددددددنددددوق
 ،www.falcom.com.saأو بارسددالها عن طريق البريد على عناوين المشدداركين المثبتة في سددجالت الصددندوق في حالة
طلبها .يتم إعداد أول قوائم مالية مراجعة للصندوق بنهاية السنة المالية األولي للصندوق كما في 2008/12/31م.
نهاية السنة المالية األولى للصندوق في 2008/12/31م وبعد ذلك في نهاية كل سنة ميالدية.

18

خصائص الوحدات

19

أعضاء الهيئة الشرعية

يجوز لمدير الصدددندوق إصددددار عددغير محدود من وحدات الصدددندوق وجميعها من نفس النوع ولها نفس القيمة والمميزات
والحقوق ،وليس لها حقوق تصددددويت .وتمثل كل وحدة حصددددة قياسددددية غير مجزأة ذات قيمة نسددددبية متسدددداوية في أصددددول
واستثمارات الصندوق.
تتولى الهيئة الشددرعية لشددركة فالكم للخدمات المالية دور المسددتشددار الشددرعي للصددندوق ("الهيئة الشددرعية") .وتقوم الهيئة
الشددرعية بمراجعة كافة عمليات واسددتثمارات الصددندوق ومراقبة تطبيق الضددوابط والمعايير الشددرعية عليها .تتكون الهيئة
الشرعية للصندوق من العلماء اآلتية أسماءهم:
*معالي الشيخ/عبد هللا بن سليمان 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 وله العديد من
المؤلفات في الصيرفة اإلسالمية.
*الدكتور/محمد بن علي القري:
الدكتور محمد القري حاصددل على درجتي الماجسددتير والدكتوراة في االقتصدداد من جامعة كاليفورنيا .وهو أسددتاذ االقتصدداد
اإلسددددالمي في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة ،وخبير مجمع الفقه التابع لرابطة العالم اإلسددددالمي .الدكتور القري عضددددو 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 لكرسي سابك لدراسات األسواق المالية ومجلة االقتصاد اإلسالمي بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة .له
مشاركات وبحوث ومنها :كتاب الصناديق االستثمارية (الضوابط الشرعية واألحكام النظامية).
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الطرح األولي

21

استثمار مدير الصندوق في الصندوق

22

اجراءات االشتراك واالسترداد
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معايير االختيار:
كافة أنشددطة وعمليات الصددندوق تتم في إطار الضددوابط الشددرعية وتخضددع لمراقبة ومراجعة الهيئة الشددرعية بشددكل دوري
على أساس ربعي .وبشكل خاص ،فان الهيئة الشرعية للصندوق سوف تكون لها الصالحيات وتتولى المسئوليات التالية:
 .1دراسدددة ومراجعة أهداف وسدددياسدددات الصدددندوق االسدددتثمارية ووثائق الصدددندوق للتأكد من مطابقتها للضدددوابط
الشرعية.
 .2تقديم المشورة لمدير الصندوق بخصوص المواضيع التي تتعلق بالمطابقة الشرعية في حال طلبها من قبل مدير
الصندوق.
 .3إعطاء المشددددورة في تحديد الضددددوابط الشددددرعية الالزمة النتقاء األوراق المالية والشددددركات أو أي اسددددتثمارات
أخرى في سوق الطرح األولي أو السوق الثانوي التي من المتوقع أن يستثمر فيها الصندوق.
 .4المراقبة الدورية لمدى مطابقة استثمارات الصندوق مع الضوابط الشرعية.
 .5إبداء الرأي الشددرعي حول مدى مطابقة أعمال الصددندوق مع الضددوابط الشددرعية لتضددمينها مع التقرير المراجع
السنوي للصندوق.
يلتزم مدير الصددندوق بالضدوابط والتوصدديات التي تصدددر من الهيئة الشددرعية ويضددمن مراعاة تطبيقها في كافة اسددتثمارات
الصندوق في كل األوقات.
الح ّد األدنى ("الحد األدنى") المطلوب لبدء عمل الصددددندوق هو 5مليون لاير سددددعودي .في حالة عدم اسددددتيفاء الحد األدنى
المطلوب لعمل الصددندوق أو انخفاض رأس مال الصددندوق الى أقل من الحد األدنى فان الصددندوق سددوف يسددتمر في أعماله
مالم يقرر مدير الصددددندوق ،وفق تقديره القائم على مصددددلحة الصددددندوق ،عدم االسددددتمرار في تشددددغيله .وبالتالي إنهائه بعد
الحصول على موافقة هيئة السوق المالية ،وبموجب اشعار للمشاركين قبل  60يوما َ من تاريخ اإلنهاء.
سددوف يتم االحتفاظ بحصدديلة االشددتراكات التي يتم اسددتالمها خالل فترة الطرح األولي العام لوحدات الصددندوق على شددكل
نقدي أو ما يعادله أو في استثمارات منخفضة الخطورة ومتوافقة شرعا َ لحين استثمارها في استثمارات الصندوق.
يجوز لفالكم للخدمات المالية بصددددفتها مديراً للصددددندوق االشددددتراك في الصددددندوق ابتدا ًء من طرحه ،ويمكنها تخفيض قيمة
مشاركتها في الصندوق تدريجيا ً للمستوى الذي يعتبر مناسباً .وهذا االجراء يعكس ثقة فالكم في الصندوق وفي ا ستراتيجيته
اإلستثمارية.
اجراءات االشتراك:
يتم عرض وحدات الصندوق بعملة الريال السعودي فقط خالل فترة الطرح األولي بسعر  1,000لاير سعودي للوحدة .وبعد
ذلك ،في أي يوم اشددتراك بسددعر صددافي قيمة األصددول للوحدة بعد التقويم .وعلى المشدداركين الراغبين في شددراء وحدات في
الصددندوق تعبئة طلب االشددتراك وتوقيعه وتسددليمه ألي من فروع فالكم ،مصددحوبا ً بمبلغ االشددتراك أو بايداعه في الحسدداب
المخصددص لذلك قبل اليوم المحدد الغالق فترة الطرح األولي .وبعد ذلك يمكن االشددتراك في كل يوم عمل في موعد أقصدداه
يوم العمل الذي يسدددبق مباشدددرة يوم التقويم .ويتم االشدددتراك بسدددعر التقويم المحسدددوب في يوم االثنين ويوم األربعاء من كل
أ سبوع .في حالة ا ستالم طلب اال شتراك أو مبلغ اال شتراك بعد التاريخ المحدد تتم اجراءاته (مالم يقرر مدير ال صندوق غير
ذلك)على أساس التقويم التالي.
طلب االشدددتراك الذي تم اسدددتالمه واسدددتيفاء شدددروطه يعتبر غير قابل لاللغاء .ومع ذلك ،وبصدددرف النظر عن اسدددتالم طلب
اال شتراك الموقع أو أي متطلبات أخرى فان مدير الصندوق يحتفظ بالحق في رفض أي طلب ا شتراك أونماذج ا ضافية دونا
بداء أي أسددباب .وفي هذه الحالة فان مدير الصددندوق سددوف يقوم بإعادة المبالغ التي دفعها المشددارك دون خصددم أو إضددافة
خالل وقت مناسب.
لمدير الصددندوق الحق في تمديد فترة الطرح األولي لوحدات الصددندوق لمدة شددهر إضددافي ،بعد الحصددول على موافقة هيئة
السوق المالية .ويتم إبالغ المشاركين الذين تم قبول مشاركاتهم قبل تمديد فترة الطرح بتاريخ اإلغالق الجديد.
في حالة الحواالت المصدددرفية فان قبول االشدددتراك وبدء االسدددتثمار في الصدددندوق سدددوف يتم تنفيذه فقط عند اسدددتالم إشدددعار
بت سوية المقاصة أو الحوالة بسعر التقويم التالي .في حالة الدفع بعملة أخرى خالف عملة الصندوق (الريال السعودي) ،فان
قيمة االشددددتراك يتم تحويلها الى عملة الصددددندوق وفقا ً ألسددددعار الصددددرف السددددائدة و السددددارية في وقت التحويل ومن ث قم فان
االشتراك سوف يكون نافذاً على أساس قيمة الوحدة في تاريخ التقويم التالي.
الحد األدنى للمشددداركة هو  10,000لاير سدددعودي لألفراد و  100,000لاير سدددعودي للمؤسدددسدددات والحد األدنى لالشدددتراك
االضافي هو  5,000لاير سعودي لكافة المشاركين .و رأس المال األدنى المسموح باالحتفاظ به في الصندوق لكل مشارك
هو 10,000لاير سعودي لألفراد و  100,000لاير سعودي للمؤسسات .ويجوز لمدير الصندوق بعد الحصول على موافقة
الهيئة تعديل الحد األدنى للمشددددداركة أو االشدددددتراك اإلضدددددافي أو رأس المال األدنى للصدددددندوق أو للمشددددداركين من األفراد
أوالمؤسسات.
في حالة تعليق تقويم وحدات الصندوق ،فا ّن طلب االشتراك في وحدات الصندوق الذي يتم تقديمه في تاريخ التعليق أو بعده
سوف يتم تنفيذه في تاريخ التقويم التالي عندما يتم إنهاء تعليق التقويم.
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إجراءات االسترداد:
يقوم المشددددارك بتعبئة نموذج طلب االسددددترداد وتوقيعه وتسددددليمه لمدير الصددددندوق من خالل مكاتبه في كل يوم عمل .وتتم
معالجة طلبات االسدترداد في يوم التقويم التالي السدتالم طلبات االسدترداد .ويجوز للمسدتثمرين اسدترداد كل الوحدات العائدة
لهم أو جزءاً منها وفقا َ لشددددددروط وأحكام الصددددددندوق .وفي هذه الحالة يجب على المشددددددارك االحتفاظ بالحد األدنى المطلوب
للمشاركة المذكور أعاله.
في حالة استرداد المستثمر الستثماراته في الصندوق بنسب ٍة قد تؤدي إلى انخفاض قيمة مشاركته عن الحد األدنى المطلوب
للمشاركة يتم رد كامل حصته االستثمارية ،وفق ما يقرره مدير الصندوق.
يجوز لمدير الصندوق تأجيل عمليات التقويم أواالسترداد واالشتراك في الحاالت التالية:

23

تقويم أصول الصندوق

( )1إذا بلغ إجمالي مبالغ طلبات االسترداد المقدمة نسبة  %10أو أكثر من صافي قيمة أصول الصندوق في أي يوم
تقويم .وفي هذه الحالة يتم تأجيل طلبات االسدددترداد التي تتجاوز تلك النسدددبة الى يوم التقويم التالي ،ويقوم مدير
الصندوق بجدولتها بالنسبة والتناسب ثم يقوم بتنفيذها بعد ذلك.
( )2إذا تم تعليق التعامل في السوق الرئيسة التي يتم فيها التعامل في األوراق المالية أو األصول األخرى التي يملكها
الصندوق.
( )3إذا تأخر إ دراج األسهم التي يستثمر فيها الصندوق بشكل قد يؤثر على عملية تقويم وحدات الصندوق.
( )4في حال حدوث صعوبات في السوق الرئيسة التي يتعامل فيها الصندوق بحيث يصبح استرداد أو تقويم وحدات
الصندوق أمراً غير عادالً أو غير ممكناً.
ألي من االسددددباب المذكورة ضددددمن الفقرة (" )23تقويم
دددندوق
د
الص
دددول
( )5في حالة تأخير عملية تقويم صددددافي أصد
ٍ
أصول الصندوق" أدناه.
في حالة تعليق تقويم الصدددندوق ،فانا ً طلبات االسدددترداد أو االشدددتراك التي يتم تقديمها في تاريخ التعليق أو بعده ،سدددوف يتم
تنفيذها في تاريخ التقويم التالي عندما يتم إنهاء تعليق التقويم .يتم تنفيذ طلبات االسددددترداد في غضددددون يومي عمل من تاريخ
التقويم .والحد األدنى للمبلغ المسموح باسترداده هو 5,000لاير سعودي لكافة المشاركين.
يتم تحديد قيمة صافي األصول للصندوق بواسطة اإلداري وفقا َ لألسس التالية:
.1

يتم تقويم استثمارات الصندوق كما يلي:

أ)
ب)

األوراق المالية المدرجة أو االستثمارات األخرى للصندوق يتم تقويمها بسعر اقفالها.
األوراق المالية غير المدرجة واال ستثمارات األخرى للصندوق يتم تقويمها بقيمتها الدفترية عند التقويم .وألغراض
إجراء التقويم فان مدير الصندوق مخوقل للحصول على أي تقويم مستقل ،وذلك على حساب الصندوق .وكجزء من
التدقيق السنوي للصندوق ،فان تقويم األوراق المالية غير المدرجة يتم تدقيقه بواسطة مراجع حسابات الصندوق.
يتم تقويم العمليات قصيرة األجل التي قد يقوم بها الصندوق بقيمتها كما في تاريخ التقويم.

ج)
.2

خصم كافة الديون وااللتزامات المستحقة من إجمالي قيمة استثمارات الصندوق والتي تتضمن :

أ) رسوم إدارة المحفظة ورسوم الخدمات المهنية األخرى المقدمة للصندوق.
ب) مصاريف تغطية أتعاب التدقيق المق قدرة واألتعاب القانونية.
ج) إجمالي أتعاب عمليات االكتتاب أو أي عمليات أخرى للصندوق.
هـ) االحتياطيات المعتمدة من مجلس إدارة الصندوق لتغطية المتطلبات النظامية أو أي رسوم و مصاريف محتملة.
و) أي مصاريف يجوز أن يتحملها الصندوق.
ز) أي التزامات أخرى للصدددددددندوق مهما كانت طبيعتها بما في ذلك االلتزامات المحتملة (إن وجدت) يتم تقويمها وفقا َ
لتقدير مدير الصندوق من وقت آلخر ولكل حالة على حدة.
ع) أي مصاريف قضائية قد تترتب على الصندوق.
يتم تقويم قيمة صددددافي األصددددول للوحدة بواسددددطة اإلداري وفقا َ للمعايير المحاسددددبية المقبولة والمتعارف عليها ،باسددددتخدام
المعادلة:
إجمالي قيمة األصدددول متضدددمنةَ الدخل المسدددتحق للصدددندوق مخصدددوما َ منه إجمالي االلتزامات مقسدددوما َ على إجمالي عدد
وحدات الصدددندوق القائمة في وقت التقويم .يتم التعبير عن قيمة صدددافي أصدددول الصدددندوق وكذلك قيمة وحداته بعملة الريال
السدددعودي ،وأي عناصدددر أخرى معبر عنها بعمالت أخرى غير الريال السدددعودي يتم تحويلها على أسددداس سدددعر الصدددرف
السائد في وقت التحويل.
يتم تقويم وحدات الصدددندوق وحسددداب صدددافي قيمة األصدددول في يوم االثنين ويوم األربعاء ("يوم التقويم") من كل أسدددبوع
وتكون صافي قيمة وحدة الصندوق متاحة للمستثمرين مجانا ً من خالل مكاتب مدير الصندوق أو عبر النشر االلكتروني.
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قد يقوم مدير الصدددندوق بتأخير عملية التقويم للصدددندوق بشدددكل مؤقت ال يتجاوز 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 ظروفاً 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.
 .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 إيداع 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
اذا كانت التعامالت مقيدة أو معلقة بأي شكل يمكن أن يؤثر على تقويم أصول الصندوق.
عند حدوث تعليق حسددددب ما هو موضددددح أعاله ،يقوم مدير الصددددندوق بإخطار هيئة السددددوق المالية في أسددددرع وقت ممكن
بالتعليق وأسبابه.
يتم استرداد الوحدات من الصندوق بسعر صافي قيمة األصول للوحدة في تاريخ التقويم التالي وذلك كما يلي:
 عند االسترداد خالل ثالثة أشهر ميالدية من تاريخ االشتراك يتم االسترداد وفقا ً لسعر التقويم التالي ناقصا ً رسوم
استرداد بنسبة .%1
طلبات االسترداد التي تتم بعد نهاية الثالث أشهر األولى من تاريخ االشتراك ال تخضع لرسوم استرداد.

المبالغ المستقطعة في وقت االسترداد كرسوم استرداد مبكر تعود للصندوق.
يجوز لمدير الصندوق إعفاء مالكي الوحدات من رسوم االسترداد المبكر أو تخفيضها وفق معايير واحدة يطبقها على جميع
مالكي الوحدات الذين يطلبون إعفاءهم من تلك الرسوم .وتلك المعايير تتضمن بقاء مالك الوحدات لفترة ثالثة أشهر على
األقل في الصندوق.
لهيئة السوق المالية صالحية تعيين مدير بديل أو مصف أو اتخاذ أي تدبير تراه مناسبا ً وذلك وفقا ً لالئحة صناديق االستثمار.
يجوز لمدير الصددندوق إنهاء الصددندوق اذا تبيقن له أن قيمة أصددول الصددندوق تحت اإلدارة ال تسددتوفي الحد األدنى المطلوب
لتشغيل الصندوق حسب نص الفقرة ("( )20العرض األولي") من هذه النشرة أو أنها غير كافية لتبرير التشغيل االقتصادي
للصددددندوق ،أو في حالة حدوث أي تغيير في القانون أو النظام أو أي ظروف أخرى يرى مدير الصددددندوق أنها سددددبب كاف
إلنهاء الصدددددددندوق .في هذه الحالة ،يقوم مدير الصدددددددندوق بإخطار هيئة السدددددددوق المالية والحصدددددددول على موافقتها إلنهاء
الصندوق .وعلى مدير الصندوق إشعار مالكي الوحدات قبل ذلك بمدة ال تقل عن ( 60ستون) يوما ً تقويميا ً.
في حالة إنهاء الصندوق ،فإن أصول الصندوق تتم تصفيتها ويتم تسديد الديون وااللتزامات المتعلقة بالخصوم وأما األصول
المتبقية من التصددفية فيتم توزيعها على المشدداركين خالل ( 30ثالثون) يوما ً من بداية التصددفية وبالنسددبة التي تمثلها وحداتهم
منسددوبة إلى إجمالي الوحدات ويتم إصدددار تأكيد من مدير الصددندوق بذلك .في حالة بدء تصددفية الصددندوق ،فانه لن يتم عمل
أي توزيعات للمستثمرين ما لم يتم تصفية كافة أصول الصندوق واستالم حصيلة التصفية بواسطة مدير الصندوق.
يتسدددلم المسدددتثمرون خالل  45يوما ً من نهاية كل ربع سدددنة تقريراً ربعيا ً يوضدددح مكونات اسدددتثمارات الصدددندوق وتوزيعها
ويعكس أداء الصدددددددندوق خالل الفترة .كما يوضدددددددح ملخص المركز المالي المفحوص للصدددددددندوق بنهاية الفترة ويكون هذا
التقرير متاحا ً للمستثمرين مجانا من خالل مكاتب مدير الصندوق.
يقوم مدير الصددندوق بإعداد التقرير السددنوي المراجع للصددندوق خالل  60يوما ً من نهاية السددنة المالية للصددندوق ،متضددمناً
تفاصدديل المركز المالي للصددندوق واسددتثمارات الصددندوق وأدائه كما في نهاية السددنة المالية ،ويتم تسددليمها من خالل مكاتب
مدير الصندوق دون أي رسوم.
أي معلومات مالية أخرى يتطلب نشددددرها بما في ذلك أسددددعار الوحدات أو اإلعالن عن أي تعليق لتقويم الوحدات سددددوف يتم
نشددرها في الموقع اال لكتروني لمدير الصددندوق أو لتداول و تكون متاحة للمسددتثمرين من خالل مكاتب مدير الصددندوق دون
أي رسوم.
أي إخطارات للمسددتثمرين يقوم مدير الصددندوق بإرسددالها للمسددتثمرين حسددب عناوينهم المسددجلة في سددجل حاملي الوحدات.
وعند الضرورة أو وفقا ً لمقتضيات األنظمة سوف يتم نشرها في الصحف اليومية.
وفقا ً للوائح هيئة السدددوق المالية ،فان مدير الصدددندوق يتولى إدارة الصدددندوق بحكمة وبعدل ويراعي مصدددالح وفائدة حاملي
الوحدات وذلك في إطار شدددروط وأحكام الصدددندوق .وبالنظر الى أن مجال عمل مدير الصدددندوق ،وتابعيه ،والعاملين معه،
ووكالئه يشمل مجاالت واسعة فإنه من المحتمل حدوث حاالت تضارب مصالح.
ومن الممكن قيام مدير الصدددددددندوق ،أو تابعيه ،أو العاملين معه ،أو وكالئه بترويج أو إدارة أو تقديم المشدددددددورة أو رعاية
صدددددناديق اسدددددتثمار أخرى أو يكونوا ،فيما عدا ذلك ،مرتبطين في أعمالها ،أو في برامج اسدددددتثمار جماعي أخرى .كماأنه،
وبشكل خاص ،قد تظهر حاالت تضارب مصالح تتعلق بتخصيص فرص االستثمار بين الصندوق والمنتجات االستثمارية
األخرى أو العمالء اآلخرين لمدير الصندوق .وفي مثل تلك الظروف ،فإن مدير الصندوق قد وافق على تخصيص مثل تلك
الفرص االسدددددتثمارية بالتسددددداوي بين الصدددددندوق والمنتجات االسدددددتثمارية األخرى أو العمالء اآلخرين .وفي كل حال ،فإن
مصدددلحة حاملي وحدات الصدددندوق سددديتم مراعاتها وأن مصدددلحة الصدددندوق سدددوف لن يتم اغفالها ،كما أنه قد تم اسدددتكمال
الترتيبات للتعامل مع أي حاالت لتضارب للمصالح يمكن أن تنشأ خالل فترة عمل الصندوق.
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يقوم مدير الصدددندوق بالتأكد من أن شدددروط الخدمات المقدمة للصدددندوق أو العمليات التي تنفذ لصدددالحه سدددوف لن تكون أقل
مسدددددتوى عما إذا تم تقديمها من أطراف مسدددددتقلة أخرى .و يبذل مدير الصدددددندوق كافة جهوده اليجاد الحل العادل ألي حالة
تضارب مصالح ،كما يكرس خبراته المهنية إلدارة أنشطة الصندوق بما يحقق مصلحة الصندوق والمشاركين فيه.
بعد التشدداور مع مسددؤول المطابقة وااللتزام ،يوافق مجلس إدارة الصددندوق على السددياسددات العامة المتعلقة بممارسددة حقوق
التصدددويت الممنوحة للصدددندوق بموجب األوراق المالية التي تشدددكل جزءاً من أصدددوله .ويقرر مدير الصدددندوق طبقا ً لتقديره
ممارسة أو عدم ممارسة أي حقوق تصويت بعد التشاور مع مسؤول المطابقة وااللتزام.
بامتالك وحدات في الصددددندوق يوافق المشددددارك على أن شددددروط وأحكام الصددددندوق الواردة في هذه النشددددرة ،وبنود طلب
االشدددتراك أوأي وثائق أخرى ذات عالقة بالصدددندوق سدددتحكم العالقة بينه ومدير الصدددندوق .كما يوافق المشدددارك كذلك بأن
مدير الصدددددندوق قد يقوم من وقت آلخر ،وفقا ً للمتطلبات النظامية واللوائح المرعية ،بتعديل هذه الشدددددروط واألحكام ،أو أي
وثائق أخرى ،بعد الحصدددول على موافقة هيئة السدددوق المالية المسدددبقة على التعديالت المطلوبة .وفي تلك الحالة ،يقوم مدير
الصدددندوق بإشدددعار المسدددتثمرين عن طريق البريد بالتغييرات المقترحة ويقوم بتسدددليمهم نسدددخة من النص المعدل عند طلبهم
وتكون التعديالت نافذة بعد ( 60ستون) يوما ً من تاريخ اإلشعار.
في حالة وجود أي شكوى أو مالحظة حول الصندوق ،ترسل إلى العنوان التالي:
شركة فالكم للخدمات المالية
مجموعة المطابقة واإللتزام وإدارة المخاطر
طريق العليا العام
ص .ب 884 .الرياض 11421
هاتف - +966 )11( 2114722 :فاكس+ 966 )11( 2032546
كما يمكن إرسال المالحظات إلى البريد األكتروني التالي:
Addingvalue@falcom.com.sa
واإلجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوي أو االلتزام والمطابقة يتم تقديمها عند طلبها من قبل هيئة السوق المالية.
(أ) تخضددددع شددددروط وأحكام الصددددندوق لقوانين وأنظمة المملكة العربية السددددعودية السددددارية المفعول واللوائح التنفيذيّة ذات
العالقة التي تصدر عن هيئة السوق المالية وأي تعديالت عليها.
(ب) أي نزاعات قد تنشددددأ بين أطراف هذه االتفاقية (شددددروط وأحكام الصددددندوق) سددددوف تتم إحالتها الي لجنة الفصددددل في
منازعات األوراق المالية في المملكة العربية السعودية.
ي قر مدير الصددندوق بأن هذه الشددروط واألحكام وكذلك وثائق الصددندوق األخرى مطابقة ألحكام الئحة صددناديق االسددتثمار
الصددادرة عن هيئة السددوق المالية في المملكة العربية السددعودية ،كما انها تحتوى على إفصدداح كامل وصددحيح وعادل بجميع
الحقائق الجوهرية ذات العالقة بالصندوق.
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.34الملحق رقم  - 1ملخص اإلفصاح المالي

1
2

3
4
5
6
7
8

البند
رسوم االشتراك
رسوم االسترداد

التفاصيل
حتى  %1.50من مبلغ االشتراك أو االضافة (تؤخذ مرة واحدة من المشارك)
عند االسترداد خالل ثالثة أشهر ميالدية من تاريخ االشتراك يتم االسترداد وفقا ً لسعر التقويم التالي ناقصا ً  %1رسوم استرداد.
طلبات االسترداد التي تتم بعد نهاية الثالث أشهر األولى من تاريخ االشتراك ال تخضع لرسوم استرداد

رسوم ادارة أصول
الصندوق
رسوم المؤشر اإلسترشادي
رسوم االستشارات الشرعية
أتعاب التدقيق
رسوم تمويالت شرعية
مكافأة المديرين المستقلين

 %1.75من صافي قيمة أصول الصندوق سنويا ً (يتحملها الصندوق).
مبلغ  20,000لاير سعودي سنويا ً يتحملها الصندوق خصما ً على أصوله.
يتحملها مدير الصندوق
 23,000لاير سعودي سنويا ً يتحملها الصندوق خصما ً على أصوله (يتحملها الصندوق).
حسب األسعار المطبقة في حينها (يتحملها الصندوق).
 3,000لاير سعودي عن كل اجتماع وبحد أقصى  5,000لاير سعودي في الشهر وذلك في الحاالت التي يكون فيها أكثر من
اجتماع في الشهر الواحد يتحملها مدير الصندوق عن الصندوق.

تابع الملحق رقم –1ملخص اإلفصاح المالي

1

البند
الحد األدنى لالشتراك

2
3

الحد األدنى لالشتراك االضافي واالسترداد
الحد األدنى للرصيد

4
5
6
7
8
9
10

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

التفاصيل
10,000لاير سعودي لألفراد.
 100,000لاير سعودي للمؤسسات.
5,000لاير سعودي لكافة المشاركين.
 10,000لاير سعودي لألفراد.
 100,000لاير سعودي للمؤسسات.
في كل يوم عمل.
يوم األثنين ويوم األربعاء من كل أسبوع.
يومي عمل من يوم التقويم ذو العالقة.
عالية.
1,000لاير سعودي.
الريال السعودي.
االستثمار في أسهم الشركات الناشئة خالل مرحلة الطرح األولي العام وفي أسهم الشركات الجديدة
التي لم يمضي ثالث سنوات على إدراجها بهدف تحقيق عوائد مطلقة تعكس األداء الفعلي لالستثمار.
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تابع ملخص االفصاح المالي
الرسوم الفعلية التي تم تحميلها للصندوق في العام 2016م (بالريال السعودي)
الرسوم

النسبة المئوية

رسوم اإلدارة و المؤشر
االرشادي

 %1.75من صافي قيمة األصول
خالل العام و عشرون ال لاير
رسوما للمؤشر االرشادي

مبلغ التطهير

 5,302لاير سعودي في السنة

رسوم المراجع الخارجي

 24,000لاير سعودي في السنة

رسوم متابعة ومراجعة
االفصاح
أتعاب المديرين المستقلين
المجموع
معدل المصاري السنوي
()2016

 7,500لاير سعودي في السنة

ا لمــبــــــلغ
كيفية السداد
تحسب في كل  3,767,177لاير

يوم تقويم وتدفع

لمدير الصندوق
كل ثالثة اشهر

كمستحقات.
تحسب في كل

 5,388لاير

يوم تقويم وتدفع

لمدير الصندوق
كل ثالثة

اشهركمستحقات.

تدفع سنويا ً
للمراجع الخارجي
تدفع سنوياً لهيئة
السوق المالية

 24,000.00لاير
 7,500.00لاير

تحملها مدير الصندوق عن 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

 3,804,065لاير
%2.09

 154,373,464.95لاير
 182,142,928.90لاير
 2,801.54لاير
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تابع ملخص االفصاح المالي :
أداء الصندوق للسنوات الماضية منذ بدء عمل الصندوق

العائد التراكمي  31 -ديسمبر  2016م
منذ اإلنشاء

سنة

 3سنوات

 5سنوات

 10سنوات

الصندوق

-3.69%

3.71%

136.91%

غ/م

180.18%

المؤشر

-11.64%

-26.59%

9.48%

غ/م

-25.39%

12-Jul-08

العائد السنوي
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

الصندوق

-30.4%

37.2%

1.3%

22.2%

53.8%

48.5%

24.7%

-13.6%

-3.69%

المؤشر

-49.2%

20.3%

1.9%

9.5%

3.1%

44.7%

17.1%

-29.0%

-11.64%

( ) 1األداء السابق لصندوق االستثمار اليدل على ما سيكون عليه أداء الصندوق مستقبالً.
( )2الصندوق ال يضمن لمالكي الوحدات أن أداء الصندوق سيتكرر أو يكون مماثالً لألداء السابق في المستقبل.
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تابع ملخص االفصاح المالي :
مقارنة صافي أداء الصندوق مع أداء المؤشر للسنوات الماضية منذ بدء عمل الصندوق بيانيا ً
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008
-20.00%
-40.00%
-60.00%

IPO Index

FALCOM IPO Fund

( )1األداء السابق لصندوق االستثمار،أواألداء السابق للمؤشر اليدل 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.
( )3الصندوق يهدف لتحقيق عائد مطلق وهو حير خاضع للمقارنة مع أداء مؤشرات األسواق السائدة.
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التواقيع
بالتوقيع على مذكرة الشروط واألحكام هذه أقر/نقر بأنني/أننا قد حصلخ/حصلنا على نسخة من هذه النشرة المتضمنة شروط وأحكام صندوق فالكم
للطروحات األولية والمالحق الخاصة بها وقمخ/قمنا باالطالع عليها وفهم ما جاء بها والموافقة عليها  ،كما أنني على علم بأنه يتم تحديث الملخص
المالي لهذه النشرة سنويا ً ،وبنا ًء عليه قمخ/قمنا بالتوقيع عليها:

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

/

/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------من طرف فالكم للخدمات المالية:
األ سم ______________________________________ :/
المسمى الوظيفي _________________________________ :/
المكتب___________________________________ :/
توقيع الموظف_________________________ : /التاريخ/ :

/

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

