تاريخ اإلشعار 2017/12/04م
السادة /عمالء الصناديق االستثمارية العامة

املحترمين

تحية طيبة وبعد،،،
ً
بناء على الالئحة التنفيذية لضريبة القيمة املضافة والتي سيتم تطبيقها مطلع 2018م  ,فإن مدير الصندوق قام بإضافة بيان يوضح
تطبيق ضريبة القيمة املضافة على فقرة الرسوم واملصاريف في شروط وأحكام الصناديق االستثمارية العامة  .لذا نرجوا التكرم
باالطالع على تفاصيل التغييرات املهمة على الصناديق االستثمارية العامة التابعة لشركة فالكم للخدمات املالية املوضحة في الجدول
أدناه :
كما نود التنويه بأن ملالكي الوحدات الحق باسترداد وحداتهم بدون فرض أي رسوم استرداد مبكر ( في حال وجودها )  ,وذلك قبل
املوعد املحدد لتطبيق الضريبة القيمة املضافة املوضح أعاله.
صندوق فالكم لألسهم السعودية
 -11الرسوم واملصاريف ( الحالية )

 -11الرسوم واملصاريف ( املعدلة )

يحص للل مدير الص للندوق على رس للوم دارة املحفةة تحي للو ك ي للبة م وية س للنوية م
ً
صللافي قيمة أصللول الصللندوق وفقا ملا هو موضللح بملخ اإلفصللاس املاتي .وسللو يتم
حيل ل للاة رسل ل للوم دارة املحفةة بشل ل للكل يومي ويتم دفعها ل  3أشل ل للهر كميل ل للتحقات,
ويحتفظ مدير الصندوق بالحق في أن ييترد م الصندوق ,في أي وقت ,أية رسوم أو
عموالت أو أتع للاة قللانوني للة ونفق للات أبرا يتم تحمله للا بواسل ل ل لط للة الصل ل ل لن للدوق تتعلق
ً
بالتكاليف اإلدارية وفقا ألنةمة هي ة اليوق املالية.

يحصللل مدير الصللندوق على رسللوم دارة املحفةة تحيللو ك يللبة م وية سللنوية م
ً
صافي قيمة أصول الصندوق وفقا ملا هو موضح بملخ اإلفصاس املاتي .وسو يتم
حيل ل للاة رسل ل للوم دارة املحفةة بشل ل للكل يومي ويتم دفعها ل  3أشل ل للهر كميل ل للتحقات,
ويحتفظ مدير الص للندوق بالحق في أن يي للترد م الص للندوق ,في أي وقت ,أية رس للوم
أو عموالت أو أتعاة قانونية ونفقات أبرا يتم تحملها بواسل ل ل للطة الصل ل ل للندوق تتعلق
ً
بالتكاليف اإلدارية وفقا ألنةمة هي ة اليوق املالية.

تشمل رسوم الصندوق:

تشمل رسوم الصندوق:

*رسوم االشتراك %1.50 :م مبلغ اإلشتراك (يتحملها امليتثمر عند االشتراك).

*رسوم االشتراك %1.50 :م مبلغ اإلشتراك (يتحملها امليتثمر عند االشتراك).

*رسوم االسترداد :ال توجد.

*رسوم االسترداد :ال توجد.

ً
*رسوم دارة املحفةة %1.75 :م صافي قيمة األصول سنويا.

ً
*رسوم دارة املحفةة %1.75 :م صافي قيمة األصول سنويا.

تمت اإلشارة اتي الرسوم واملصاريف التي يتحملها الصندوق في امللحق رقم  1املرفق
مع ال شرة (ملخ اإلفصاس املاتي).

تمت اإلشارة اتي الرسوم واملصاريف التي يتحملها الصندوق في امللحق رقم  1املرفق
مع ال شرة (ملخ اإلفصاس املاتي).
ضريبة القيمة املضافة :
-

سيتم تطبيق ضريبة القيمة املضافة حيو تعليمات الالئحة التنفيذية
الصادرة م الهي ة العامة للز اة والدبل على جميع الرسوم واملصاريف
واالتعاة والتكاليف.

-

جميع الرسوم واملصاريف املذ ورة في هذه الشروط واألحكام ال تشمل
ضريبة القيمة املضافة مالم يتم الن على بال ذلك.

صندوق فالكم للطروحات األولية
 -11الرسوم واملصاريف ( الحالية )

 -11الرسوم واملصاريف ( املعدلة )

رسوم االشتراك :حتى %1.50م مبلغ االشتراك كحد أعلى يدفعها امليتثمر مرة رسوم االشتراك :حتى %1.50م مبلغ االشتراك كحد أعلى يدفعها امليتثمر مرة
واحدة عند االشتراك أو االشتراك االضافي لوكيل الطرس.
واحدة عند االشتراك أو االشتراك االضافي لوكيل الطرس.
ً
ً
رسوم إدارة املحفظة %1.75 :م صافي قيمة أصول الصندوق سنويا تدفع ملدير رسوم إدارة املحفظة %1.75 :م صافي قيمة أصول الصندوق سنويا تدفع ملدير
الصندوق نةير تقديمه لخدمات دارة االستثمار ورعايته للصندوق .وتحيو رسوم الصندوق نةير تقديمه لخدمات دارة االستثمار ورعايته للصندوق .وتحيو رسوم

دارة املحفةة ك يبة م وية سنوية م صافي قيمة أصول الصندوق في ل يوم تقويم دارة املحفةة ك يبة م وية سنوية م صافي قيمة أصول الصندوق في ل يوم
تقويم ويتم دفعها ملدير الصندوق ل ثالثة اشهر كميتحقات.
ويتم دفعها ملدير الصندوق ل ثالثة اشهر كميتحقات.
ً
ً
ً
ً
رسوم املؤشر اإلسترشادي 20,000 :ريال سنويا يتحملها الصندوق بصما على رسوم املؤشر اإلسترشادي 20,000 :ريال سنويا يتحملها الصندوق بصما على
أصوله.
أصوله.
رسوم االستشارات الشرعية :يتحملها مدير الصندوق.

رسوم االستشارات الشرعية :يتحملها مدير الصندوق.

مصاريف التشغيل األخرى:

مصاريف التشغيل األخرى:

يتحمل الصندوق املصاريف العادية التالية والتي تم تكبدها بعد بدء عمل الصندوق يتحمل الصندوق املصاريف العادية التالية والتي تم تكبدها بعد بدء عمل الصندوق
م أصوله ,وذلك بعد الحصول على موافقات الهي ة الضرورية:
م أصوله ,وذلك بعد الحصول على موافقات الهي ة الضرورية:
 .1أتعاة ومصاريف املدققين الخارجيين للصندوق.
 .2مصاريف نشر تفاصيل أسعار الوحدات في الصحف والوسائل االلكترونية
وأنةمة املعلومات األبرا و دراج وحدات الصندوق في أسواق األوراق املالية ( ن
وجدت).
 .3مصاريف املصفي في حالة التصفية.
 .4افة تكاليف املعامالت بما في ذلك األتعاة العادية وأتعاة تيييل االستثمارات
واألتعاة امليتحقة ألطرا بارجية مقابل تقديم بدمات للصندوق.
 .5املصاريف املتعلقة ب شر التقارير الينوية.
ن
 .6مصاريف اإلدارة والتشغيل األبرا امليتحقة ألشخاص آبري يتعاملو مع
الصندوق.
قد تمت االشارة اتى الرسوم واملصاريف التي يتحملها الصندوق أو املشاركين في
ملخ االفصاس املاتي ضم امللحق ( )1لهذه ال شرة.

 .7أتعاة ومصاريف املدققين الخارجيين للصندوق.
 .8مصاريف نشر تفاصيل أسعار الوحدات في الصحف والوسائل االلكترونية
وأنةمة املعلومات األبرا و دراج وحدات الصندوق في أسواق األوراق املالية
( ن وجدت).
 .9مصاريف املصفي في حالة التصفية.
 .10افة تكاليف املعامالت بما في ذلك األتعاة العادية وأتعاة تيييل االستثمارات
واألتعاة امليتحقة ألطرا بارجية مقابل تقديم بدمات للصندوق.
 .11املصاريف املتعلقة ب شر التقارير الينوية.
ن
 .12مصاريف اإلدارة والتشغيل األبرا امليتحقة ألشخاص آبري يتعاملو مع
الصندوق.
قد تمت االشارة اتى الرسوم واملصاريف التي يتحملها الصندوق أو املشاركين في
ملخ االفصاس املاتي ضم امللحق ( )1لهذه ال شرة.
ضريبة القيمة املضافة :
-

سيتم تطبيق ضريبة القيمة املضافة حيو تعليمات الالئحة التنفيذية
الصادرة م الهي ة العامة للز اة والدبل على جميع الرسوم واملصاريف
واالتعاة والتكاليف.

-

جميع الرسوم واملصاريف املذ ورة في هذه الشروط واألحكام ال تشمل
ضريبة القيمة املضافة مالم يتم الن على بال ذلك.

صندوق فالكم للمرابحة بالريال السعودي
 -11الرسوم واملصاريف ( الحالية )

 -11الرسوم واملصاريف ( املعدلة )

يتقاض ى مدير الصندوق رسوم دارة محفةة الصندوق االستثمارية ,تحيو ك يبة يتقاض ى مدير الصندوق رسوم دارة محفةة الصندوق االستثمارية ,تحيو ك يبة
م وية سنوية م صافي قيمة أصول الصندوق وفقا ملا هو موضح بملخ اإلفصاس م وية سنوية م صافي قيمة أصول الصندوق وفقا ملا هو موضح بملخ اإلفصاس
املاتي وسو يتم حياة رسوم اإلدارة بشكل يومي ويتم دفعها ل ثالثة اشهر املاتي وسو يتم حياة رسوم اإلدارة بشكل يومي ويتم دفعها ل ثالثة اشهر
كميتحقات.
كميتحقات.
ويحتفظ مدير الصندوق بالحق في أن ييترد م الصندوق في أي وقت أية رسوم أو ويحتفظ مدير الصندوق بالحق في أن ييترد م الصندوق في أي وقت أية رسوم أو
عموالت أو أتعاة قانونية ونفقات أبرا قد تكون ميتحقة ملدير الصندوق تتعلق عموالت أو أتعاة قانونية ونفقات أبرا قد تكون ميتحقة ملدير الصندوق تتعلق
ً
ً
بالتكاليف االدارية وفقا للوائح هي ة اليوق املالية.
بالتكاليف االدارية وفقا للوائح هي ة اليوق املالية.
يتحمل الصندوق األتعاة املذ ورة أدناه:



ً
رسوم دارة املحفةة %0.50 :م صافي قيمة األصول سنويا.
ال توجد رسوم اشتراك في الصندوق أو رسوم استرداد م الصندوق.

تمت اإلشل للارة للرسل للوم و املصل للاريف التي يتحملها الصل للندوق في امللحق رقم ( 1ملخ
اإلفصاس املاتي) في هذه ال شرة.

يتحمل الصندوق األتعاة املذ ورة أدناه:



ً
رسوم دارة املحفةة %0.50 :م صافي قيمة األصول سنويا.
ال توجد رسوم اشتراك في الصندوق أو رسوم استرداد م الصندوق.

تمت اإلش للارة للرس للوم و املص للاريف التي يتحملها الص للندوق في امللحق رقم ( 1ملخ
اإلفصاس املاتي) في هذه ال شرة.

ضريبة القيمة املضافة :
-

سيتم تطبيق ضريبة القيمة املضافة حيو تعليمات الالئحة التنفيذية
الصادرة م الهي ة العامة للز اة والدبل على جميع الرسوم واملصاريف
واالتعاة والتكاليف.

-

جميع الرسوم واملصاريف املذ ورة في هذه الشروط واألحكام ال تشمل
ضريبة القيمة املضافة مالم يتم الن على بال ذلك.

صندوق فالكم املتداول لألسهم السعودية
 -17الرسوم واملصاريف ( الحالية )

 -17الرسوم واملصاريف ( املعدلة )

ال يخضع امليتثمرون أو صانع اليوق لرسوم صدار أو استرداد .وعلى اي حال يتحمل ال يخضع امليتثمرون أو صانع اليوق لرسوم صدار أو استرداد .وعلى اي حال يتحمل
امليتثمرون أتعاة الوساطة املالية في اليوق عند القيام ببيع أو شراء وحدات امليتثمرون أتعاة الوساطة املالية في اليوق عند القيام ببيع أو شراء وحدات
الصندوق.
الصندوق.
فيما يلي الرسوم اإلجمالية التي يخضع لها الصندوق:

فيما يلي الرسوم اإلجمالية التي يخضع لها الصندوق:

ً
ً
رسوم إدارة( %0.50 :بميون نقطة أساس) م صافي قيمة أصول الصندوق سنويا رسوم إدارة( %0.50 :بميون نقطة أساس) م صافي قيمة أصول الصندوق سنويا
تحيو في ل يوم تقويم ك يبة م صافي قيمة األصول ويتم دفعها ملدير الصندوق تحيو في ل يوم تقويم ك يبة م صافي قيمة األصول ويتم دفعها ملدير الصندوق
ل ربع سنة كميتحقات.
ل ربع سنة كميتحقات.
ً
ً
رسوم اإلداري( %0.22 :اثنان وعشرون نقطة أساس) م صافي قيمة األصول سنويا رسوم اإلداري( %0.22 :اثنان وعشرون نقطة أساس) م صافي قيمة األصول سنويا
تحيو في ل يوم تقويم ك يبة م صافي قيمة األصول ويتم دفعها لإلداري ل ربع تحيو في ل يوم تقويم ك يبة م صافي قيمة األصول ويتم دفعها لإلداري ل ربع
سنة كميتحقات.
سنة كميتحقات.
رسوم الحفظ( %0.10 :عشرة نقاط أساس) م صافي قيمة األصول تحيو في ل رسوم الحفظ( %0.10 :عشرة نقاط أساس) م صافي قيمة األصول تحيو في ل
يوم تقويم ك يبة م صافي قيمة األصول ويتم دفعها ألمين الحفظ ل ربع سنة يوم تقويم ك يبة م صافي قيمة األصول ويتم دفعها ألمين الحفظ ل ربع سنة
كميتحقات.
كميتحقات.
ً
ً
رسوم املؤشر( %0.10 :عشرة نقاط اساس) م صافي قيمة األصول سنويا تحيو رسوم املؤشر( %0.10 :عشرة نقاط اساس) م صافي قيمة األصول سنويا تحيو
في ل يوم تقويم ك يبة م صافي قيمة األصول .تغطي رسوم املؤشر أتعاة مزود في ل يوم تقويم ك يبة م صافي قيمة األصول .تغطي رسوم املؤشر أتعاة مزود
بدمة املؤشر وأي مصاريف نشر ذات عالقة.
بدمة املؤشر وأي مصاريف نشر ذات عالقة.
رسوم اإلدراج والتسجيل:

رسوم اإلدراج والتسجيل:

ً
( %0.08ثمانية نقاط أساس) م صافي قيمة األصول سنويا تدفع لتداول.

ً
( %0.08ثمانية نقاط أساس) م صافي قيمة األصول سنويا تدفع لتداول.

ال يتجاوز املعدل الينوي ملصاريف الصندوق ( %1مائة نقطة أساس) م صافي قيمة ال يتجاوز املعدل الينوي ملصاريف الصندوق ( %1مائة نقطة أساس) م صافي قيمة
األصول.
األصول.
يتحمل مدير الصندوق املصاريف العادية الفعلية التالية والتي يتم تكبدها بعد بدء يتحمل مدير الصندوق املصاريف العادية الفعلية التالية والتي يتم تكبدها بعد بدء
عمل الصندوق:
عمل الصندوق:
.1

.2
.3
.4

مصاريف نشر تفاصيل أسعار الوحدات في الصحف والوسائل االلكترونية .1
وأنةمة املعلومات األبرا و دراج وحدات الصندوق في أسواق األوراق املالية ( ن
وجدت).
.2
مصاريف املصفي في حالة التصفية.
.3
املصاريف املتعلقة ب شر التقارير الينوية.
أي مصاريف تشغيل فعلية أبرا ميتحقة ألشخاص آبري يتعاملون مع .4
الصندوق.

مصاريف نشر تفاصيل أسعار الوحدات في الصحف والوسائل االلكترونية
وأنةمة املعلومات األبرا و دراج وحدات الصندوق في أسواق األوراق املالية
( ن وجدت).
مصاريف املصفي في حالة التصفية.
املصاريف املتعلقة ب شر التقارير الينوية.
أي مصاريف تشغيل فعلية أبرا ميتحقة ألشخاص آبري يتعاملون مع
الصندوق.

ً
تعتبر املصاريف املذ ورة أعاله جزءا م رسوم دارة الصندوق.

ً
تعتبر املصاريف املذ ورة أعاله جزءا م رسوم دارة الصندوق.

تعويض صانع اليوق مقابل بدمات اإلصدار واالسترداد العيني للوحدات ,ن وجد ,تعويض صانع اليوق مقابل بدمات اإلصدار واالسترداد العيني للوحدات ,ن وجد,
ً
ً
يتم دفعه بواسطة اإلداري بصما م الرسوم امليتحقة له.
يتم دفعه بواسطة اإلداري بصما م الرسوم امليتحقة له.
ً
ً
تم اإلفصاس ع الرسوم واملصاريف التي يتحملها الصندوق بصما م أصوله في تم اإلفصاس ع الرسوم واملصاريف التي يتحملها الصندوق بصما م أصوله في
امللخ املاتي (امللحق )1
امللخ املاتي (امللحق .)1
ضريبة القيمة املضافة :
-

سيتم تطبيق ضريبة القيمة املضافة حيو تعليمات الالئحة التنفيذية
الصادرة م الهي ة العامة للز اة والدبل على جميع الرسوم واملصاريف
واالتعاة والتكاليف.

-

جميع الرسوم واملصاريف املذ ورة في هذه الشروط واألحكام ال تشمل
ضريبة القيمة املضافة مالم يتم الن على بال ذلك.

صندوق فالكم املتداول لقطاع البتروكيماويات
 -17الرسوم واملصاريف ( الحالية )

 -17الرسوم واملصاريف ( املعدلة )

ال يخضع امليتثمري أو صانع اليوق لرسوم صدار أو استرداد .وعلى أي حال يتحمل ال يخضع امليتثمري أو صانع اليوق لرسوم صدار أو استرداد .وعلى أي حال يتحمل
امليتثمرون أتعاة الوساطة املالية في اليوق عند القيام ببيع أو شراء وحدات امليتثمرون أتعاة الوساطة املالية في اليوق عند القيام ببيع أو شراء وحدات
الصندوق.
الصندوق.
فيما يلي الرسوم التي يخضع لها الصندوق:

فيما يلي الرسوم التي يخضع لها الصندوق:

ً
ً
رسوم دارة( %0.50 :بميون نقطة أساس) م صافي قيمة أصول الصندوق سنويا رسوم دارة( %0.50 :بميون نقطة أساس) م صافي قيمة أصول الصندوق سنويا
تحيو في ل يوم تقويم ك يبة م صافي قيمة األصول ويتم دفعها ملدير الصندوق تحيو في ل يوم تقويم ك يبة م صافي قيمة األصول ويتم دفعها ملدير الصندوق
ل ربع سنة كميتحقات.
ل ربع سنة كميتحقات.
ً
ً
رسوم اإلداري( %0.22 :اثنان وعشرون نقطة أساس) م صافي قيمة األصول سنويا رسوم اإلداري( %0.22 :اثنان وعشرون نقطة أساس) م صافي قيمة األصول سنويا
تحيو في ل يوم تقويم ك يبة م صافي قيمة األصول ويتم دفعها لالداري ل ربع تحيو في ل يوم تقويم ك يبة م صافي قيمة األصول ويتم دفعها لالداري ل ربع
سنة كميتحقات.
سنة كميتحقات.
رسوم الحفظ( %0.10 :عشرة نقاط أساس) م صافي قيمة األصول تحيو في ل رسوم الحفظ( %0.10 :عشرة نقاط أساس) م صافي قيمة األصول تحيو في ل
يوم تقويم ك يبة م صافي قيمة األصول ويتم دفعها ألمين الحفظ ل ربع سنة يوم تقويم ك يبة م صافي قيمة األصول ويتم دفعها ألمين الحفظ ل ربع سنة
كميتحقات.
كميتحقات.
ً
ً
رسوم املؤشر( %0.10 :عشرة نقاط اساس) م صافي قيمة األصول سنويا تحيو في رسوم املؤشر( %0.10 :عشرة نقاط اساس) م صافي قيمة األصول سنويا تحيو
ل يوم تقويم ك يبة م صافي قيمة األصول .تغطي رسوم املؤشر أتعاة مزود بدمة في ل يوم تقويم ك يبة م صافي قيمة األصول .تغطي رسوم املؤشر أتعاة مزود
بدمة املؤشر وأي مصاريف نشر ذات عالقة.
املؤشر وأي مصاريف نشر ذات عالقة.
رسوم اإلدراج والتسجيل:

رسوم اإلدراج والتسجيل:

ً
( %0.08ثمانية نقاط أساس) م صافي قيمة األصول سنويا تدفع لتداول.

ً
( %0.08ثمانية نقاط أساس) م صافي قيمة األصول سنويا تدفع لتداول.

ال يتجاوز املعدل الينوي ملصاريف الصندوق ( %1مائة نقطة أساس) م صافي قيمة ال يتجاوز املعدل الينوي ملصاريف الصندوق ( %1مائة نقطة أساس) م صافي قيمة
األصول.
األصول.
يتحمل مدير الصندوق املصاريف العادية الفعلية التالية والتي يتم تكبدها بعد بدء يتحمل مدير الصندوق املصاريف العادية الفعلية التالية والتي يتم تكبدها بعد بدء
عمل الصندوق:
عمل الصندوق:
.1

.2
.3

مصاريف نشر تفاصيل أسعار الوحدات في الصحف والوسائل االلكترونية .1
وأنةمة املعلومات األبرا وادراج وحدات الصندوق في أسواق األوراق املالية ( ن
وجدت).
.2
مصاريف املصفي في حالة التصفية.
.3
املصاريف املتعلقة ب شر التقارير الينوية.

مصاريف نشر تفاصيل أسعار الوحدات في الصحف والوسائل االلكترونية
وأنةمة املعلومات األبرا وادراج وحدات الصندوق في أسواق األوراق املالية
( ن وجدت).
مصاريف املصفي في حالة التصفية.
املصاريف املتعلقة ب شر التقارير الينوية.

.4

أي مصاريف تشغيل فعلية أبرا ميتحقة ألشخاص آبري يتعاملون مع .4
الصندوق.

ً
تعتبر املصاريف املذ ورة أعاله جزءا م رسوم دارة الصندوق.

أي مصاريف تشغيل فعلية أبرا ميتحقة ألشخاص آبري يتعاملون مع
الصندوق.

ً
تعتبر املصاريف املذ ورة أعاله جزءا م رسوم دارة الصندوق.

تعويض صانع اليوق مقابل بدمات االصدار واالسترداد العيني للوحدات ,ان وجد ,تعويض صانع اليوق مقابل بدمات االصدار واالسترداد العيني للوحدات ,ان وجد,
ً
ً
يتم دفعه بواسطة االداري بصما م الرسوم امليتحقة له.
يتم دفعه بواسطة االداري بصما م الرسوم امليتحقة له.
ً
ً
تم االفصاس ع الرسوم واملصاريف التي يتحملها الصندوق بصما م أصوله في تم االفصاس ع الرسوم واملصاريف التي يتحملها الصندوق بصما م أصوله في
امللخ املاتي (امللحق .)1
امللخ املاتي (امللحق .)1
ضريبة القيمة املضافة :

وتقبلو بال

التحية والتقدير,,,

-

سيتم تطبيق ضريبة القيمة املضافة حيو تعليمات الالئحة التنفيذية
الصادرة م الهي ة العامة للز اة والدبل على جميع الرسوم واملصاريف
واالتعاة والتكاليف.

-

جميع الرسوم واملصاريف املذ ورة في هذه الشروط واألحكام ال تشمل
ضريبة القيمة املضافة مالم يتم الن على بال ذلك.

