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بسم هللا الرحمن الرحيم
هذه شروط وأحكام صندوق فالكم لألسهم السعودية وهو برنامج استثمار جماعي مفتوح للمشاركة ويمثل عالقة تعاقدية على سبيل الوكالة بين
مدير الصندوق والمستثمرين فيه ،تم تسجيله لدى هيئة السوق المالية بتاريخ 1428/03/12هـ الموافق 2007/03/31م .وجرى آخر تحديث لها
في 2017/03/12م .تخضع شروط وأحكام الصندوق لألنظمة السارية في المملكة العربية السعودية و األحكام الواردة بالئحة صناديق
االستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية و أي تعديالت أو توجيهات أخرى صادرة عنها في هذا الخصوص.
مدير الصندوق
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
صندوق فالكم لألسهم السعودية ("الصندوق")

(صندوق استثمار مفتوح للمشاركة)
نشرة المعلومات ("النشرة")
(الشروط واألحكام)

على المستثمرين في هذا الصندوق واألشخاص المتلقين لهذه النشرة قراءة الشروط واألحكام المضمنة فيها بعناية وأخذ مشورة مستشاريهم
المهنيين وأن يراعوا أي متطلبات نظامية وقانونية قبل اتخاذ أي قرار استثماري بشأن االستثمار في الصندوق
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دليل الصندوق
صندوق فالكم لألسهم السعودية
(صندوق مفتوح للمشاركة)
مدير الصندوق
شركة فالكم للخدمات المالية
المقر الرئيسي  :شارع 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 :صندوق فالكم لألسهم السعودية
مستوى المخاطر :عالية
عملة الصندوق :الريال السعودي
مؤشر الصندوق :مؤشر كل األسهم السعودية (تاسي)
استراتيجية اإلستثمار :يستثمر الصندوق في األسهم المدرجة في السوق السعودي التي تتوافق مع الضوابط الشرعية ضمن مؤشر كل األسهم
السعودية (تاسي) وذلك لتحقيق مكاسب رأسمالية وتحقيق نمو رأس المال على المدى الطويل.
الحد األدنى لالشتراك 10,000 :لاير سعودي
الحد األدنى لالشتراك اإلضافي واالسترداد 5,000 :لاير سعودي
الموعد المحدد الستالم طلبات االشتراك :كل يوم عمل
تقويم الصندوق :يتم تقويم وحدات الصندوق في كل يوم عمل ويتم اإلعالن عن سعر الوحدة يوميا ً في موقعي مدير الصندوق وتداول
رسوم االشتراك %1.50 :من مبلغ االشتراك (لمرة واحدة على المشارك)
رسوم إدارة الصندوق %1.75 :من صافي قيمة األصول سنوياً.
رسوم المراجعة الشرعية :ضمن رسوم إدارة المحفظة (يتحملها مدير الصندوق)
رسوم مراجعة ومتابعة اإلفصاح 7,500 :لاير سعودي سنوياً
رسوم مراجع الحسابات الخارجي 39,000 :لاير سعودي
تاريخ الطرح2007/04/22 :م
سعر الوحدة األولي 1 :لاير سعودي
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الشروط واألحكام
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تاريخ صدور األحكام والشروط
و تاريخ آخر تحديث لها.
االشتراك
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عملة الصندوق
أهداف صندوق االستثمار
استراتيجيات االستثمار الرئيسة

6

صندوق فالكم لألسهم السعودية
فالكم للخدمات المالية
طريق العليا العام
ص .ب 884 .الرياض 11421
هاتف 8004298888
فاكس + 966 )11( 4617268
الموقع االلكترونيwww.falcom.com.sa :
تاريخ بدء قبول االشتراكات يوم 2007/04/22م.
هذه الشروط واألحكام تتوافق مع أحكام الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية ،وهي
الجهة المنظمة لعمل الصندوق .فالكم هي شخص اعتباري مرخص له بموجب ترخيص رقم 06020-37
وتاريخ 1427/04/29هـ بموجب الئحة األشخاص المرخص لهم الصادرة عن هيئة السوق المالية وهي
الجهة المنظمة لعمل الصندوق.
صدرت شروط وأحكام الصندوق بتاريخ  16أبريل 2007م وجرى آخر تحديث لها في 2017/03/12م.
الحدددد األدندددى للمشددداركة فدددي الصدددندوق هدددو مبلدددغ ( 10,000عشدددرة آال ) لاير سدددعودي و الحدددد األدندددى
لالشددتراك اإلضددافي أواإلسددترداد هددو مبلددغ ( 5,000خمسددة آال ) لاير سددعودي .الحددد األدنددى للرصدديد هددو
مبلغ ( 10,000عشرة آال ) لاير سعودي .مدير الصندوق يحتفظ بالحق في تعدديل الحدد األدندى لالشدتراك
وفقا ً لتقديره القائم على مصلحة المستثمرين في الصندوق.
الريال السعودي.
تحقيق مكاسب رأسمالية بما يحقق نمو رأس المال على المدى الطويل.
يسددتثمر الصددندوق فددي األوراق الماليددة المدرجددة فددي سددوق األسددهم السددعودية التددي تتوافددق مددع الضددوابط
الشرعية في أسواق األسهم السعودية .يمنح الصندوق المستثمرين الفرصة للمشاركة فدي فدرص النمدو التدي
تتوفر في السوق السعودي.
يوظف مدير الصندوق استراتيجية استثمار نشطة لتحقيق أهدا الصندوق ويقدوم باالسدتثمار بشدكل مباشدر
في األسهم المدرجة في سوق األسهم السعودي بما يتوافق مع الضوابط الشرعية.
مدخل االستثمار:
تقددوم إدارة األصددول فددي شددركة فددالكم بقيدداس أداء الصددندوق مقابددل مؤشددر كددل األسددهم السددعودية TASI
(مؤشددر القيدداس) ويسددعى فريددق إدارة األصددول لتحقيددق مسددتوى أداء يتجدداوأ أداء مؤشددر القيدداس وذلددك مدن
خالل:
( )1التوأيع النشط على مستوى القطاعات.
( )2االنتقاء النشط ألسهم المحفظة.
استراتيجية االستثمار:
 يسددتثمر الصددندوق  %90علددى األقددل مددن صددافي أصددوله فددي أسددهم الشددركات المتوافقددة مددع الضددوابطالشرعية والمدرجة في السوق السعودية في ظرو السوق العادية.
 يمثددل السددهم حصددة نسددبية فددي ملكيددة شددركة معينددة ،وقيمددة السددهم تعتمددد علددى مدددى نجدداح أعمددال الشددركةومعدالت األرباح الموأعة وظرو السوق العامة.
 تشمل استثمارات الصندوق أسهم الشركات الصغيرة أيضا ً التي يتوقع لهدا التطدور والنمدو وأن تسداهم فديتحقيق أهدا الصندوق.
 يتم اختيار االستثمار في أسهم معينة في هذا الصندوق عن طريق التحليل التصاعدي المرتكز على القيمدةطويلة األجل ،ويركز على القيمة السوقية لألسهم ومقارنة ذلك بتقدويم مددير الصدندوق لعناصدرها األساسدية
مثل أرباح الشركة وقيمدة أصدولها والتددفقات النقديدة المحتملدة علدى المددى الطويدل (عدادة  5سدنوات) لتلدك
الشددركة .كددذلك يأخددذ المدددير فددي االعتبددار أيضددا مكددرر السددعر لل دربح والهددواما الربحيددة وقيمددة التصددفية
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للشركة.
 عنددد اختيددار اسددتثمارات الصددندوق ،ف د ن مدددير الصددندوق يددؤمن بأهميددة الزيددارات الميدانيددة إلددى موقددعُمصْ در األسهم وذلك لتقييم عوامل هامة وجوهرية مثل قوة اإلدارة والظرو المحلية للشركة.

10

المخاطر الرئيسة لالستثمار في
الصندوق

االستثمارات المؤقتة:
عندما يعتقد مدير الصندوق بأن ظرو السوق أو الظدرو االقتصدادية ريدر مواتيدة لالسدتثمار ،ف نده يقدوم
مؤقتا باستثمارات قدد تصدل إلدى  %100مدن أصدول الصدندوق بطريقدة دفاعيدة مدن خدالل اإلبقداء علدى كدل
األصول في صدورة نقدد أو علدى شدكل اسدتثمارات قصديرة أو طويلدة األجدل عاليدة الجدودة .واالسدتثمار فدي
األدوات الدفاعية بشكل مؤقت قد يشمل كذلك المرابحة قصيرة األجل.
المخاطر والعائد :
توجد دائما ً مخاطرة خسارة المال بالنسبة للمستثمر ،وتعتبر صناديق االستثمار المشدتركة ريدر مسدتثناه مدن
هذه المخاطرة إال أن درجة المخاطرة تختلف بشكل كبير من صندوق اسدتثماري إلدى صدندوق آخدر .وعليده
ف نه يجب على المستثمر أن يدرك هذه المخاطر التي تتعلق باستثماره وأن يقرر موقفه االستثماري من تلدك
المخاطر ،وأن يدرك أيضا ً أن أفق االستثمار قصيرالمدى قدد يندتج عنده بيدع األسدتثمارات فدي ظدرو ريدر
مواتية.
صناديق سوق النقد هي األقل تقلبا ً اال أن عوائدها تعتبر منخفضة ،بينما أن صناديق األسهم هي األكثر تقلبدا ً
في العادة إال أنها تميل لتحقيق معدالت عوائد أعلى .وقد تتغير قيمة صافي األصدول للصدندوق االسدتثماري
مددن يددوم وخددر وذلددك ألن قدديم األسددهم التددي يسددتثمر فيهددا قددد تتددأير بددالتغيدرات فددي معدددالت الفائدددة والعوامددل
االقتصادية وحركة األسواق المالية وأخبار الشركات .ونتيجة لذلك ف نه عندما يسدترد المسدتثمر وحداتده فدي
الصندوق االستثماري ،ف ن قيمتها قد تكون أكثر أو أقل مقارنة بسعر الشراء.
االستثمار في الصندوق اليعد إيداعا ً لدى أي بنك محلي يسوق أو يبيع وحداته أو تابع لصندوق األستثمار.
عناصر المخاطر التي يمكن أن تؤير على قيمة االستثمار في الصندوق من رير حصر هي:
مخاطر نقص رأس المال:
في حالة انخفاض السوق بشدكل جدوهري وعددم إسدتعادة قدواه فدي وقدت مناسدب ،فمدن المحتمدل أن تدنخف
صافي قيمة أصول الصندوق تبعا إلنخفاض السوق .االنخفداض طويدل األجدل فدي صدافي قيمدة األصدول قدد
يضطر مدير الصنوق مؤقتا ً الى أن يخفد مدن التوأيعدات فدي محاولدة لتقريدب صدافي قيمدة األصدول مدن
سددعر الوحدددة األولددي وذلددك تفادي دا ً لحدددو انخفدداض جددوهري فددي رأس المددال وكددذلك تفادي دا ً لتددأير قدددرة
الصندوق في تحقيق العوائد على المدى الطويل.
مخاطر االئتمان:
مخاطر االئتمان هي إمكانية أن يكون المقترض أو الطر المقابل في عقد الدين أو اتفاقية إعادة الشدراء أو
اتفاقيددة إعددادة الشددراء العكسددية ريددر قددادر أو ريددر رارددب فددي سددداد القددرض أو االلتددزام بدده سددواء فددي وقتدده
المحدد أو عدم السدداد كليدا .جميدع الشدركات والددول التدي تقتدرض تخضدع لعمليدات تقدويم ائتمداني ،كمدا أن
األوراق الماليدددة تخضدددع كدددذلك لتقدددويم ائتمددداني ،وتخضدددع أدوات االئتمدددان التدددي تصددددرها الشدددركات أو
الحكومات في األسواق الناشئة عادة لمخاطر ائتمانيدة أعلدى مدن ريرهدا .بينمدا تخضدع أدوات االئتمدان التدي
تصدرها الشركات الحكومية أو الشركات جيدة التأسيس في الدول المتقدمة لمخاطر ائتمانية أقدل و معددالت
تقددويم أعلددى .االنخفدداض فددي التق دويم االئتمدداني لل ُمصْ دددر أو األخبددار السددلبية قددد تددؤير علددى القيمددة السددوقية
ألوراقه المالية.
مخاطر األوراق المالية:
الصناديق التي تستثمر في أسدهم شدركات مدرجدة فدي السدوق تتدأير بتحركدات سدوق األسدهم عمومدا ً .عنددما
يكون االقتصاد قويا ً ف ن النظرة لكثير من الشركات تكون جيدة وأسعار األسهم قد ترتفدع بشدكل عدام وكدذلك
قيمة الصناديق االستثمارية التي تمتلك هذه األسهم .من ناحية أخرى ف ن أسعار األسهم بشدكل عدام تدنخف
في أوقات االنكماش أو االنحسدار االقتصدادي أوالصدناعي ،كمدا أن أسدهم شدركات معيندة أو شدركات قطدا
معين كالقطا الصناعي قد تتذبذب بشكل مختلدف مقارندةً بسدوق األسدهم ككدل وذلدك بسدبب التغييدرات التدي
تحد في القطا والنظرة االستثمارية لتلك الشركات في تلك القطاعات المعينة.
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ألسهم معينة:
ص ِدر
مخاطر ال ُم ْ
ٍ
مصدر معدين يمكدن أن تكدون أكثدر تقلبدا ً مقارندة بالسدوق ككدل .ونتيجدة لدذلك,
القيمة السوقية الخاصة بأسهم
ٍ
ف نه في حال أن أسهم مص ددر معين كانت تمثل جزءاً كبيراً من القيمة السوقية ألصول الصندوق ف ن التغيدر
في القيمة السوقية ألسهم ذلك المصدر قدد تسدبب تقلبدات كبيدرة فدي قيمدة وحددة الصدندوق مقارندةً بمدا يكدون
عليه الحال في األحوال العادية .وإذا كان الصندوق أقل تنويعا ً ف نه قد يعاني أيضدا ً مدن سديولة منخفضدة فدي
حالة أن جزءاً كبيراًًً من أصدوله قدد أسدتثمر فدي أسدهم مصددر واحدد ،وبشدكل خداص فد ن الصدندوق قدد ال
يكون في موقف يم دكنه من تصفية إستثماره في أسهم ذلك المصدر لمقابلة أي طلبات استرداد.
المخاطر الشرعية:
تتمثل هذه المخاطر في أن الصندوق يسدتثمر فدي نطداق محددوداً باألسدهم المتوافقدة مدع الضدوابط الشدرعية
مقارنددة بصددناديق األسددهم التقليديددة وفددي حددال أصددبحت إحدددى الشددركات التددي يسددتثمر فيهددا الصددندوق ري در
متوافقة مع بع الضوابط الشرعية ،ف ن تخلص الصندوق من أسهم تلدك الشدركات بدالبيع قدد تترتدب عليده
خسائر في حالة بيع تلك األسهم بسعر منخف أو في حالة ضيا الفرصة لتحقيدق مسدتوى أداء أعلدى لتلدك
األسهم.
مخاطر كبار المستثمرين:
يمكددن شددراء وبيددع وحدددات الصددندوق بواسددطة مسددتثمرين كبددار أو صددناديق مشددتركة أخددرى أو محددافظ
استثمارية خاصة .في حالة أن أحد كبار حاملي الوحدات قد استرد جدزءاً أو كدل اسدتثماراته فدي الصدندوق،
فد ن الصددندوق قددد يتكبددد تكلفددة مكاسددب رأسددمالية وتكدداليف تعددامالت أخددرى خددالل عمليددة تنفيددذ االسددترداد،
إضافة إلى أن بع األسهم قد يتم بيعها بأسعار رير مناسبة وبالتالي خف عائد المحفظة المحتمدل .ومدن
جهة اخرى فانه في حالة أيادة أحد كبار حاملي الوحدات اسدتثماره فدي الصدندوق فد ن الصدندوق قدد يحدتفظ
بمقدار كبير نسبيا ً من النقد لحين توفر فرصة استثمارية مما قد يؤير سلبا ً على أداء الصندوق.
مخاطر نظامية :
المخاطر النظامية قد تترتب عليها مخاطر ماليدة قدد تواجههدا الشدركات بسدبب تغيدر األنظمدة أو عددم التأكدد
من تطبيق القوانين واألنظمة أو اإلجراءات النظامية .كما أن المخاطر القانونية الرئيسة قدد يكدون مصددرها
الشددركات التددي يسددتثمر فيهددا الصددندوق ،واحتمددال تعرضددها للمحاكمددة والمسدداءلة القانوينددة ممددا يخفد مددن
القيمددة السددوقية ألسددهمها .تسددود المخدداطر القانونيددة بددين الكيانددات التجاريددة التددي تقددوم بتددوفير المنتجددات
والخدمات بشكل رئيسي للمستهلكين والتي فدي مناسدبات معيندة يمكدن أن تكدون عرضدة للددعاوى والقضدايا
القانونية.
مخاطر السيولة :
تشير السيولة إلى السرعة والسهولة التي يمكن أن يتم بموجبها بيع األصل وتحويله إلى نقد دون خسائر فدي
قيمتدده السددوقية العادلددة .بالنسددبة لألسددواق ذات التقلبددات العاليددة مثددل التقلبددات فددي فتددرات عدددم االسددتقرار
السياسي أو التغيرات المفاجئة في أسعار ومعدالت الفائدة ،ف ن بع األسدهم تصدبح أقدل سديولة ممدا يعندي
أنه ال يمكن بيعها بسرعة وسهولة ،كما أن بع األسهم يمكدن أن تكدون ريدر سدائلة بسدبب القيدود القانونيدة
أو طبيعة االستثمار أو بع الجوانب المعينة مثل الضمانات أو عدم وجود المشترين الذين لهدم اهتمدام فدي
أسددهم أو سددوق معينددة .حيددث يددؤدي ذلددك إلددى صددعوبة بيددع األسددهم بسددعر عددادل ممددا ينددتج عندده خسددارة أو
انخفاض في عائد الصندوق.
مخاطر السوق:
مخددداطر السدددوق هدددي مخددداطر االسدددتثمار فدددي األسدددواق الماليدددة .حيدددث ترتفدددع وتدددنخف القيمدددة السدددوقية
الستثمارات الصندوق بسبب التطورات التي تحد في الشركات المسدتثمر فيهدا أو ظدرو السدوق العامدة
أو أسعار الفائدة ،كما أن قيمة السوق تتغير أيضا ً بسبب التغير في الظرو االقتصادية والمالية العامة.
مخاطراألسـهم:
أسعار بع األسدهم تميدل إلدى االرتفدا واالنخفداض بشدكل حداد نتيجدة لعوامدل لهدا تدأيير علدى شدركات أو
قطدا معددين أو علددى سددوق األسددهم بكاملدده ،كمددا أن الركددود فددي البيئددة االقتصددادية أو تبدداطؤ النمددو يمكددن أن
يكون له تأيير سلبي على أسعار مختلف األسهم المملوكة للصندوق.
مخاطر قطاع معين :
في أوقات معينة ف ن الصندوق قد يركز استثماراته على قطدا ٍ معدين ممدا قدد يجعدل قيمدة أصدول الصدندوق
عرضدةً للتغيددر بنددا ًء علددى التغيددر فددي قيمددة ذلددك القطددا  .إن ذلددك التركيددز يمكددن أن يعددزأ العائدددات إن كددان
القطا يمثل إستثمارات محتملدة جيددة ،كمدا يعندي ذلدك أيضدا ً أن الصدندوق قدد يكدون أكثدر مخداطرة مقارندة
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بالصناديق األكثر تنوعاً.
مخاطر الشركات الصغيرة :
أسددهم الشددركات الصددغيرة تميددل ألن تكددون قابلددة للمتدداجرة بشددكل أقددل وبأحجددام أصددغر مقارنددة بالشددركات
الكبيرة ،ونتيجة لذلك ف ن أسعار أسهم الشدركات الصدغيرة تميدل الدى أن تكدون أقدل اسدتقراراً مقارندة بأسدهم
الشدركات الكبيدرة ،كمدا أن قيمتهدا ترتفدع أو تدنخف بشدكل أكثدر حددة مقارندة بأسدهم الشدركات الكبيدرة وقدد
يكون بيعها أو شراؤها أكثر صعوبة من ريرهدا .وحيدث أن الشدركات الصدغيرة قدد تدوفر فرصدا ً جيددة لنمدو
رأس المال ،ف نها تتعرض أيضدا ً لمخداطر جوهريدة ويجدب أن تعتبدر كأسدهم مضداربة .وتاريخيدا ً فد ن أسدهم
الشركات الصغيرة كانت أكثر تقلبا ً في السعر مقارنة بالشركات الكبيرة وخاصة على المدى القصير.
إنخفاض عائدات النمو للشركات الصغيرة وقلة سيولتها وحساسديتها العاليدة للظدرو االقتصدادية المتغيدرة
تعتبددر أهددم األسددباب لتقلددب أسددعار أسهمها.يضددا إلددى ذلددك أن الشددركات الصددغيرة قددد يددؤير عليهددا ري داب
اإلدارة الفعالة مما يجعلها رير قادرة علدى تدوفير األمدوال الضدرورية لتحقيدق النمدو والتطدوير أو قدد تكدون
منتجة وقادرة على تطوير منتجات وخدمات ال تتوفر لها أسواق أو أنها لن تنشأ أصالً.
مخاطر المتابعة:
يسعى الصندوق لتحقيق عوائد مشابهة أو أفضل من أداء المؤشر اإلرشادي ،وعلى ك ٍل ف ن قدرة الصدندوق
على تجاوأ أداء المؤشدر تتدأير بنفقدات التشدغيل واإلدارة التدي يتكبددها الصدندوق ،وهدذه النفقدات تتدأير بعددة
عوامددل تشددمل حجددم أصددول الصددندوق ومهددارة مدددير الصددندوق ومسددتوى نشدداط التعامددل الددذي يقددوم بدده
الصندوق .إن مستوى التعامل الغير معتاد ينتج عنه نفقات إضافية تعوق قدرة الصندوق لتحقيق نفدس العائدد
الممايل أو الذي يتجاوأ أداء المؤشر اإلرشادي .
11

الرسوم والمصاريف

يحصددل مدددير الصددندوق علددى رسددوم إدارة المحفظددة تحسددب كنسددبة مئويددة سددنوية مددن صددافي قيمددة أصددول
الصندوق وفقا ً لما هدو موضدح بملخدص اإلفصداح المدالي .وسدو يدتم حسداب رسدوم إدارة المحفظدة بشدكل
يومي ويتم دفعها كل  3أشهر كمستحقات ،ويحتفظ مدير الصندوق بالحق فدي أن يسدترد مدن الصدندوق ،فدي
أي وقددت ،أيددة رسددوم أو عمددوالت أو أتعدداب قانونيددة ونفقددات أخددرى يددتم تحملهددا بواسددطة الصددندوق تتعلددق
بالتكاليف اإلدارية وفقا ً ألنظمة هيئة السوق المالية.
تشمل رسوم الصندوق:
*رسوم االشتراك %1.50 :من مبلغ اإلشتراك (يتحملها المستثمر عند االشتراك).
*رسوم االسترداد :ال توجد.
*رسوم إدارة المحفظة %1.75 :من صافي قيمة األصول سنويا ً.
تمددت اإلشددارة الددي الرسددوم والمصدداريف التددي يتحملهددا الصددندوق فددي الملحددق رقددم  1المرفددق مددع النشددرة
(ملخص اإلفصاح المالي).

12

مصاريف التعامل

المصاريف التي تتعلق باستثمارات الصندوق يتم تسجيلها بالتكلفة إضافة إلى مصداريف التعامدل كمدا أن أي
تكاليف تتعلق بتداول األسهم يتم دفعها من أصول الصندوق.

13

تصفية الصندوق
وتعيين مصف

لهيئة السوق المالية صالحية تعيين مدير بديل أو مصف أو اتخاذ أي تدبير تراه مناسبا ً وذلك وفقا ً لالئحة
صناديق االستثمار.
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مجلس إدارة الصندوق

يتكون مجلس إدارة الصندوق من:
 )1األستاذ  /معاذ بن قاسم الخصاونة (رئيس المجلس):
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 أبرأها :البنوك والصناعة والعقار
والصحة إضافةً إلى قطا 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 غير مستقل):
حاصددل علددى درجددة الماجسددتير فددي االقتصدداد المددالي مددن جامعددة بوسددطن فددي الواليددات المتحدددة االمريكيددة ،قبددل
انضمامه إلى شركة فالكم للخدمات المالية ،عمل في هيئة السوق المالية فدي المملكدة العربيدة السدعودية فدي إدارة
صناديق االستثمار منذ عام  .2007حيث يتمتع بخبر ة تزيد عن  6سنوات مجال صناديق االستثمار .إضافة إلدى
العديد من الدورات التدريبية المعتمدة من مؤسسات تأهيل مهني في كل من المملكدة المتحددة و الواليدات المتحددة
االمريكية وريرها ،وذلك في مجاالت متعددة منها إدارة االستثمار والمنتجات االستثمارية،الهيكلة المالية وقيداس
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 ،1998
وحاصل 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  ،2012مستشار لدى الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
لمشرو التحول الى معايير المحاسبة الدولية  IFRSمنذ  2012كما عمل كمدير للمجموعة المالية لشركة
فالكم للخدمات المالية للفترة  ،2012 – 2006وعضو لجنة مراجعة لدى شركة فيبكو للفترة – 2012
.2015
 )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 حيث مل خالل تلك الفترة بأحد
فرو البنك الرئيسة وكذلك باإلدارة اإلقليمية للبنك يم التحق بشركة إرنست ويونغ للمراجعة في يوليو
1990م وتدرج بوظائف الشركة وكانت آخر وظيفة تقلدها مدير مراجعة ،يم التحق في يوليو 2000م
بالشركة المتقدمة للحاسب اولي حتى يوليو 2002م يم عمل مع مجموعة المطلق منذ أرسطس 2002م
حتى تاريخه ،حيث تقلد منصب الرئيس المالي للمجموعة وعضو مجلس إدارة شركات مفروشات المطلق
وعضو مجلس إدارة شركة المطلق لالستثمار العقاري وهو كذلك عضو لجنة المراجعة لشركة الشرق
األوسط للبطاريات.
تشمل مسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق ،على سبيل المثال ال الحصر ،اوتي :
)1
)2
)3
()4
()5
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الموافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق طرفا َ فيها.
اإلشرا  ،ومتى كان ذلك مناسباً ،المصادقة علدى أي تضدارب مصدالح يفصدح عنده مددير الصدندوق
وفقا ً لالئحة صناديق االستثمار.
االجتما مرتين سنويا ً على األقل مع مسؤول المطابقة وااللتزام (لجنة المطابقة وااللتزام) لدى مددير
الصندوق ومسؤول التبليغ عن رسل األموال وتمويل اإلرهاب لديه ،للتأكد من التزام مددير الصدندوق
بجميع اللوائح واألنظمة المتبعة.
إقرار أي توصية يرفعها المصفدي في حالة تعيينه.
التأكد من إكتمال وإلتزام شروط وأحكام الصندوق بالئحة صناديق االستثمار.
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التأكد من قيدام مددير الصدندوق بمسدئولياته بمدا يحقدق مصدلحة مدالكي الوحددات وفقدا ً لشدروط وأحكدام
الصندوق ،وأحكام الئحة صناديق االستثمار.
العمل بأمانة ولمصلحة صندوق االستثمار ومالكي الوحدات فيه.

()6
() 7

أعضاء مجلس إدارة هذا الصندوق هم أعضاء في مجلس إدارة الصناديق التالية:



-

صندوق فالكم للمرابحة بالريال السعودي.
صندوق فالكم للطروحات األولية.
صندوق فالكم المتداول لألسهم السعودية.
صندوق فالكم المتداول لقطا البتروكيماويات.
صندوق فالكم الخليجي للدخل.
صندوق الريم العقاري.

تدفع مكافأة مجلس اإلدارة للمديرين المستقلين بواقع  3,000لاير سعودي عدن كدل اجتمدا  ،بحد ٍد أقصدى 5,000
لاير سعودي في الشهر في حالة إنعقاد أكثر من اجتما واحد في الشهر.
مدير الصندوق هو شركة فالكم للخدمات المالية وهي شدخص مدرخص لده بموجدب الئحدة األشدخاص المدرخص
لهم ،ترخيص رقم  06020-37وتاريخ  1427/04/29هـ.

15

مدير الصندوق

16

أمين الحفظ و اإلداري

17

مراجع الحسابات

فددالكم للخدددمات الماليددة هددي أمددين الحفددظ ("أمددين الحفددظ") وإداري الصددندوق ("اإلداري") .وبمددا ان تع دامالت
الصندوق ستكون في األسهم السعودية فقط و)تداول(هي المسجلة والمودعدة لألسدهم السدعودية فد ن تدداول تكدون
كذلك هي أمين الحفظ لصندوق فالكم لألسهم السعودية.
عنوان أمين الحفظ واإلداري:
الرياض  -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 لحسابات الصندوق وقد قبلت الشركة ذلك
التعيين.
عنوان مراجع حسابات الصندوق:
برايس وتر هاوس كوبر برج المملكة الدور  21ص.ب 8282 .الرياض  11482هاتف)11( 465-4240 :
+966
 -فاكسwww.pwc.com/me +966 )11) 465-1663 :
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القوائم المالية السنوية
المراجعة

تقددوم فددالكم ب عددداد تقريددر نصددف سددنوي ريددر مدددقق خددالل  45يومدا ً مددن نهايددة الفتددرة التددي تددم فحصددها بواسددطة
المراجع الخارجي للصدندوق وكدذلك تقريدر سدنوي مددقق يشدمل البياندات الماليدة التدي يدتم إعددادها وفقدا ً للقدوانين
المالية واألنظمة المطبقة في المملكة العربية السعودية خالل  90يوما ً بعد نهاية السنة المالية للصندوق.
يدتم تددقيق البيانددات الماليدة السددنوية واعتمادهدا بواسددطة المراجدع الخدارجي للصددندوق بحيدث تكددون متاحدة مجاندا ً
للمستثمرين عندد الطلدب .تكدون نهايدة السدنة الماليدة األولدى للصدندوق فدي 2007/12/31م ،وفدي نهايدة كدل سدنة
ميالدية بعد ذلك.

عنوان مدير الصندوق:
فالكم للخدمات المالية
طريق العليا العام
ص .ب 884 .الرياض 11421
هاتف 8004298888
فاكس + 966 )11( 4617268
الموقع االلكترونيwww.falcom.com.sa :

INTELLIGENT
INVESTM ENT
IDEAS

تاريخ تحديث النشرة2017/03/12 :م

12
19

خصائص الوحدات

20

صندوق استثماري متوافق
مع الشريعة

21
22

الطرح األولي
استثمار مدير الصندوق
في الصندوق
إجراءات االشتراك
واالسترداد

24

تقويم أصول الصندوق

يجددوأ للمدددير إصدددار عدددد ريددر محدددود مددن الوحدددات فددي صددندوق فددالكم لألسددهم السددعودية وجميعهددا مددن نفددس
النددو  ،وتمثددل كددل وحدددة حصددة قياسددية ذات قيمددة متسدداوية فددي صددافي قيمددة أصددول الصددندوق ال تتمتددع بحق دوق
التصويت.
المستشار الشرعي للصندوق هم أعضاء الهيئة الشرعية لشدركة فدالكم للخددمات الماليدة والتدي تتكدون مدن السدادة
العلماء:
*معالي الشيخ/عبد هللا بن سليمان المنيع:
الشيخ /عبدهللا المنيع هو عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية منذ إنشائها ،ومستشار بالديوان
وقاض سابق بمحكمة التمييز بمكة المكرمة .الشيخ المنيع هو نائب رئيس
الملكي ،وعضو مجلس الشورى
ٍ
المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ،ورئيس وعضو عدة لجان شرعية
في البنوك السعودية والخليجية ،له العديد من المؤلفات في الصيرفة اإلسالمية.
*الدكتور/محمد بن علي القري:
الدكتور محمد القري حاصل على درجتي الماجستير والدكتوراة في االقتصاد من جامعة كاليفورنيدا .وهدو أسدتاذ
االقتصاد اإلسالمي في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة ،وخبير مجمع الفقه التابع لرابطة العالم اإلسالمي .الددكتور
القري عضو في العديد من الهيئات الشرعية للمصرفيات اإلسالمية في كثير من البنوك حول العالم.
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* 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 بحو لكرسي سابك لدراسات األسواق المالية ومجلة االقتصاد
اإلسالمي بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة .له مشاركات وبحو ومنها :كتاب الصناديق االستثمارية (الضوابط
الشرعية واألحكام النظامية).
تتم مراجعة استثمارات وانشطة وصفقات الصندوق وأصوله مدن قبدل الهيئدة الشدرعية بصدفة دوريدة بشدكل ربدع
سنوي للتأكد من مطابقتها مع الضوابط الشرعية للهيئة.
الحد األدنى لرأس المال لبدء عمل الصندوق هو  50مليون لاير سعودي.
يجوأ لشركة فالكم للخدمات المالية وبصفتها مدير الصندوق االشتراك في الصندوق ابتدا ًء من طرحه ،ومن يدم
يمكن تقليص مساهمتها تدريجيا ً للمستوى الذي يعتبر مناسباً.
إجراءات اإلشتراك :
المستثمرين الراربين في شراء وحدات في الصندوق عليهم تعبئة نموذج طلدب االشدتراك وتوقيعده وتسدليمه ألي
فر من فرو فالكم ،مع تسديد مبلغ االستثمار.
فددي حالددة الدددفع أو الحددواالت المصددرفية فد ن االسددتثمار فددي الصددندوق سددو يددتم تنفيددذه فقددط عنددد اسددتالم إشددعار
بتصفية المقاصة أو الحوالة  ،وفي حالة الدفع للوحدات بعملة رير عملة الصندوق (الريال السعودي) ،ف ن مددير
المحفظة يقوم بتحويل عملة الدفع إلى عملة الصندوق وفقا ً لسعر صر العمدالت السداري وقدت االشدتراك ومدن
ي دم ف ن الشراء سو يكون نافذاً بناء على السعر بعد التحويل.
بصر النظر عن استالم طلب اإلشتراك ال ُموقع أو أي متطلبدات أخدرى فد ن مددير الصدندوق يحدتفظ بدالحق فدي
رف أي طلب اشتراك في أي صندوق دون الحاجة لتقديم أية أسباب .وفي هذه الحالة ف ن مدير الصدندوق يقدوم
ب عادة مبلغ االشتراك الذي دفعه المستثمر مقابل االشتراك دون أي تأخير.
إجراءات االسترداد:
تتم معالجة معامالت االسترداد في يوم التقويم التالي الستالم طلبدات االسدترداد .يجدوأ للمسدتثمرين اسدترداد كدل
وحدات االستثمار الخاصة بهم أو جزء منها .و يتم دفع حصيلة االسدترداد فدي مددة اقصداها يدومي عمدل بعدد يدوم
التق دويم التددالي .فددي حالددة اسددترداد المشددارك السددتثماره بنسددب ٍة تددؤدي إلددى انخفدداض مشدداركته عددن الحددد األدنددى
المطلوب للمشاركة في الصندوق ف نه سيتم رد كامل حصته االستثمارية.
فالكم ليست ملزمة بتنفيذ طلبات االسترداد ألكثر من  %10من صافي قيمة أصول الصدندوق فدي أي يدوم تقدويم.
فددي حالددة أن تقدويم الصددندوق قددد تددم تعليقدده ،فد ن طلددب اسددترداد وحدددات الصددندوق ،الددذي يددتم تقديمدده فددي تدداريخ
التعليق أو بعده يتم تنفيذه في تاريخ التقويم التالي عندما يتم إنهاء تعليق التقويم.
 -1يتم تقويم أصول الصندوق على مرحلتين:
المرحلة األولى :يتم حساب قيمة األصول اإلجمالية باستخدام أسدعار السدوق الحاليدة .و يدتم خصدم كافدة التكداليف
سواء التي تم دفعها أو تراكمها وتجميعها لحساب صافي قيمة األصول اإلجمالية.
المرحلةةة الثانيةة :يددتم حسدداب صددافي قيمددة األصددول لوحدددة الصددندوق بقسددمة صددافي قيمددة أصددول الصددندوق فددي
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تاريخ التقويم على عدد وحدات الصندوق القائمة في يوم التقويم.
 -2صندوق فالكم لألسهم السعودية يتم تقويمه يوميا ً عند الساعة  10:00صدباحا ً باسدتخدام أسدعار اإلردالق لليدوم
السابق.
 -3طلبات االشدتراك واالسدترداد سدو تدتم معالجتهدا فدي كدل يدوم عمدل وفقدا ً ألسدعار يدوم التقدويم التدالي وآخدر
موعد الستالم طلبات االشتراك واالسترداد سو يكون الساعه الثانية عشر ظهرا.
يتم نشرها يوميا ً على موقعي تداول:
 -4أسعار صندوق فالكم لألسهم السعودية سو
 www.tadawul.com.saوفالكمwww.falcom.com.sa :
سو يتم تحصيل رسم استرداد مبكر بنسبة  %0.50من مبلغ االسترداد على مالك الوحدة الدذي يطلدب اسدترداد
وحدات في خالل ياليين ( )30يوما من تاريخ االشتراك.
إذا الحظ مدير الصندوق أن قيمة أصول الصندوق تحت اإلدارة رير كافيدة لتبريدر التشدغيل الددائم للصدندوق ،أو
في حالة حدو أي تغيير في القدانون أو النظدام أو أي مدن الظدرو األخدرى والتدي يدرى فيهدا مددير الصدندوق
أنها سدبب مناسدب إلنهداء الصدندوق ،فد ن مددير الصدندوق وبموجدب إشدعار يقدمده للمشداركين بعدد بموافقدة هيئدة
السوق المالية قد يقوم ب نهاء الصندوق بعد شهرين من تاريخ اإلشعار.
في هذه الحالة ف ن أصول الصندوق سو تتم تصفيتها ويتم تسديد الديون المتعلقدة بالخصدوم المرتبطدة بهدا وأمدا
االصددول المتبقيددة مددن هددذه التصددفية فسددو يددتم توأيعه دا علددى المشدداركين خددالل  30يوم دا ً مددن بدايددة التصددفية
وبالنسددبة التددي تحملهددا وحددداتهم منسددوبة إلددى إجمددالي الوحدددات ومددن يددم يددتم اعتمادهددا بواسددطة مدددير الصددندوق
لصرفها.
ً
ً
يستلم المسدتثمرون خدالل  30يومدا مدن نهايدة كدل ربدع سدنة تقريدرا يوضدح عمليدات المسدتثمر خدالل تلدك الفتدرة
بإلضافة إلى عدد وقيمة الوحدات التي يملكها المستثمر خالل تلك الفترة.
من المفهدوم و المقبدول لددى المسدتثمرين أن "فدالكم" أو "مددير الصدندوق " أو المددير أو المسدئول أو الموظدف،
ومن وقت وخر ،قد يقوم باالشتراك او االستثمار في الصندوق ،ويقدوم بشدراء أو بيدع هدذه االسدتثمارات لعمالئده
اوخرين ،كما أنه له عالقات مصرفية مع الشركات األخرى التي قد يتعامل معها الصندوق.
فالكم والطر المفوض فيها أو مدير الصندوق ،ومن وقت وخر ،قد يتعامل بالنيابدة عدن الصدندوق مدع أطدرا
أخرى ذات عالقة وفقا ً لشروط ليست أقل فائدة للصندوق مقارنة بما يمكن الحصول عليه من نظير آخر.
فالكم أو الطر المفوض أو المدير قد يقوم بحجز أو شراء أو بيع وحدات الصندوق بشكل عادل دون أن يكدون
هذا اإلجراء قد تم كأسلوب من أساليب المحاباة والمحسوبية.
بناء على النظام الداخلي المتبع لدى فالكم لحقوق التصويت فانه بالتعاون بين مجلس إدارة الصدندوق و مجموعدة
المطابقددة واإللتددزام و إدارة المخدداطر سددو يددتم اتبددا هددذا النظددام فددي حالددة التصددويت كمددا ان مدددير الصددندوق
سو يتخذ قرارات التصويت ضمن إطار هذا النظام ب ستشارة مجموعة المطابقة واإللتزام وإدارة المخاطر.
يوافق المستثمر على أن مددير الصدندوق قدد يقدوم فدي أي وقدت مدن األوقدات ووفقدا ً لتقدديره بتعدديل هدذه الشدروط
واألحكددام شددريطة أن يكددون قددد حصددل علددى الموافقددة المسددبقة مددن هيئددة السددوق الماليددة فددي حالددة التعددديالت
الجوهرية ،كما يقوم مدير الصندوق ب بالغ المستثمرين عن طريدق البريدد بدالتغييرات المقترحدة ويقدوم بتسدليمهم
نسخة من النص المعدل وتكون التعديالت نافذة بعد  60يوما ً من تاريخ أي إشعار من هذا القبيل .
في حالة وجود أي شكوى أو مالحظة حول الصندوق ،ترسل إلى العنوان التالي:
مجموعة المطابقة واإللتزام وإدارة المخاطر
فالكم للخدمات المالية – شار 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) يخضع الصندوق لقوانين المملكة العربية السعودية السارية المفعول ولدوائح وتعليمدات هيئدة السدوق الماليدة،
وشروط وأحكام الصندوق تتوافق مدع أحكدام الئحدة صدناديق االسدتثمار الصدادرة عدن هيئدة السدوق الماليدة وألي
تغييرات في هذه القوانين واألنظمة المطبقة.
(ب) أي نزاعات تنشأ بين أطرا هذه اإلتفاقية (شروط وأحكام الصدندوق) سدو تدتم إحالتهدا إلدي لجندة الفصدل
في مناأعات األوراق المالية التابعة لهيئة السوق المالية.
شروط وأحكام الصندوق وويائق الصندوق األخرى تتوافق وتخضع ألحكام الئحدة صدناديق االسدتثمار الصدادرة
ع دن هيئددة السددوق الماليددة .كمددا إنهددا تحتددوى علددى إيضدداحات كاملددة وصددحيحة وعادلددة عددن كددل الحقددائق الهامددة
والجوهرية التي تتعلق بصندوق االستثمار.
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 34ملخص اإلفصاح المالي
الملحق رقم 1
رسوم االشتراك (يتحملها المستثمر عند االشتراك أو اإلضافة).
1
رسوم االسترداد (يتحملها المستثمر إن وجدت)
3
رسوم اإلدارة (يتحملها الصندوق)
4
اتعاب مراجع الحسابات الخارجي (يتحملها الصندوق)
5
رسوم الهيئة الشرعية (يتحملها مدير الصندوق)
6
رسوم االسترداد المبكر (يتحملها المستثمر)
6
7
8
9

رسوم مراجعة ومتابعة اإلفصاح (يتحملها الصندوق)
رسوم إقتراض
رسوم التعامل (الوساطة) يتحملها الصندوق

9

مكافأة المديرين المستقلين (يتحملها مدير الصندوق).

 %1.50من مبلغ االشتراك.
ال توجد.
 %1.75من صافي قيمة األصول سنوياً.
 39,000لاير سعودي في السنة.
ال توجد
 %0.50مدددن مبلدددغ االسدددترداد المبكدددر (فدددي الحددداالت التدددي يدددتم فيهدددا
االسددترداد خددالل  30يوم دا ً مددن المشدداركة) .رسددوم االسددترداد تعددود
للصندوق.
 7,500لاير سعودي في السنة.
ال يوجد
يدددتم تسدددجيلها بالتكلفدددة و أي تكددداليف تتعلدددق بتدددداول األسدددهم يتحملهدددا
الصندوق.
 3,000لاير سدددعودي عدددن كدددل اجتمدددا وتكدددون بحدددد أقصدددى مبلدددغ
 5,000لاير سعودي في الشهر في الحاالت التي يكون فيها أكثر مدن
اجتما في الشهر.

ملخص االفصاح المالي

1
2
3
4
5
6
7
8
9

تابع الملحق رقم 1
الحد األدنى لالشتراك
الحد األدنى لالشتراك اإلضافي واالسترداد
الحد األدنى للرصيد
يوم االشتراك واالسترداد
يوم التقويم
فترة استحقاق االسترداد من يوم التقويم
تصنيف المخاطرة
سعر الوحدة عند التأسيس
عملة الصندوق
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 10,000لاير سعودي.
 5,000لاير سعودي.
 10,000لاير سعودي.
كل يوم عمل.
كل يوم عمل.
يومي عمل.
عالية.
 1.0لاير سعودي.
الريال السعودي.
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تابع ملخص االفصاح المالي
الرسوم الفعلية التي تم تحميلها للصندوق في العام 2016م (بالريال السعودي)
الرسوم

النسبة المئوية

رسوم اإلدارة

 %1.75من صافي قيمة
األصول
خالل العام (يتحملها
الصندوق)
 35,500لاير سعودي في
السنة
(يتحملها الصندوق)
 7,500لاير سعودي في السنة
(يتحملها الصندوق)
ال توجد
تحملها مدير الصندوق عن
الصندوق.

أتعاب المراجع الخارجي
رسوم متابعة ومراجعة االفصاح
رسوم التطهير
أتعاب المديرين المستقلين
المجموع
معدل المصروفات السنوي
(2016م)

صافي قيمة األصول كما في 2016/12/31م
متوسط صافي قيمة األصول كما في 2016/12/31
صافي قيمة األصول للوحدة كما في 2016/12/31م
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كيفية السداد
تحسب يوميا ويتم
دفعها كل  3أشهر
كمستحقات

الـمــبــــــــــــــــــلغ
 2,134,474لاير

تدفع سنويا للمراجع
الخارجي

 35,500لاير

تدفع بنهاية العام
لهيئة السوق المالية

 7,500لاير
 111,051لاير
 2,288,525لاير
%1.46

 143,504,906.35لاير سعودي
 156,438,011.91لاير سعودي
 1.836303لاير سعودي
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تابع ملخص االفصاح المالي :
مقارنة أداء الصندوق مع أداء المؤشر للسنوات الماضية منذ بدء عمل الصندوق

العائد التراكمي  31 -ديسمبر  2016م
منذ اإلنشاء

سنة

 3سنوات

 5سنوات

 10سنوات

الصندوق

2.62%

-15.58%

28.49%

غ/م

88.43%

المؤشر

4.32%

-15.53%

12.35%

غ/م

-2.42%

6-May-07

العائد السنوي
2007
الصندوق
المؤشر

2008

2009

2010

2011

2012

2013

13.7% 40.4% -37.3% 41.4%

3.6%

9.4%

-13.3% -5.1% 39.1%

8.2%

-3.1%

6.0%

-17.1% -2.4% 25.5%

27.5% -56.5% 49.4%

2014

2015

2016
2.62%
4.32%

( )1األداء السابق لصندوق االستثمار ،أو األداء السابق للمؤشر ال يدل على ما سيكون عليه أداء الصندوق أو المؤشر مستقبال.
( )2الصندوق ال يضمن لمالكي الوحدات أن أداء الصندوق (أو أدائه مقارنة مع المؤشر) سيتكرر أو يكون مماثال لألداء السابق في المستقبل.
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تابع ملخص االفصاح المالي :
مقارنة أداء الصندوق مع أداء المؤشر للسنوات الماضية منذ بدء عمل الصندوق بيانيا
60%
40%
20%
0%
2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007
-20%
-40%
-60%
-80%

TASI

Saudi Equity Fund

الكم لألسهم

أداء صندوق
السعودية
Performance Of FALCOM Saudi Equity Fund
( )1األداء السابق لصندوق االستثمار ،أو األداء السابق للمؤشر ال يدل على ما سيكون عليه أداء الصندوق أو المؤشر مستقبال.

( )2الصندوق ال يضمن لمالكي الوحدات أن أداء الصندوق (أو أدائه مقارنة مع المؤشر) سيتكرر أو يكون مماثال لألداء السابق في المستقبل.

INTELLIGENT
INVESTM ENT
IDEAS

تاريخ تحديث النشرة2017/03/12 :م

18
التواقيع
بالتوقيع على مذكرة الشروط واألحكام هذه أقر/نقر بأنني/أننا قد حصلت/حصلنا على نسخة من هذه النشرة المتضمنة شروط وأحكام صندوق فالكم
لألسهم السعودية والمالحق الخاصة بها وقمت/قمنا باالطالع عليها وفهم ما جاء بها والموافقة عليها ،كما أنني على علم بأنه يتم تحديث الملخص
المالي لهذه النشرة سنويا ،وبناء عليه قمت/قمنا بالتوقيع عليها:

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

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

/

/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------من طر

فالكم للخدمات المالية:

األسم /
المسمى الوظيفي /
عنوان المكتب /
التاريخ /

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