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صندوق فالكم المتداول لقطاع البتروكيماويات صندوق استثماري مفتوح يتم إدراج وحداته في السوق المالية السعودية )تداول( ويمثل
عالقة تعاقدية ﺑالوكالة ﺑين مدير الصندوق والمستثمرين في وحداته ،تم تأسيسه وتسجيله ﺑموجب موافقة ھيئة السوق المالية ﺑتاريخ
1431/07/11ھـ الموافق  2010/06/23م.
يلتزم الصندوق ﺑالشروط واألحكام الواردة ﺑالئحة صناديق االستثمار و التعليمات الخاصة ﺑصناديق المؤشرات المتداولة الصادرة
عن ھيئة السوق المالية وتعديالتھا ومالحقھا و أي توجيھات أخرى صادرة عن ھيئة السوق المالية في ھذا الخصوص

مدير الصندوق
فالكم للخدمات المالية )"فالكم"(
فالكم ھي شخص اعتباري مرخص له ﺑموجب ترخيص رقم  06020-37وتاريخ  1427/04/29ھـ وفق أحكام الئحة
األشخاص المرخص لھم الصادرة عن ھيئة السوق المالية

صندوق فالكم المتداول لقطاع البتروكيماويات )"الصندوق"(
مذكرة المعلومات )"المذكرة"(
االعتماد

______________________________

أديب عبد الرحمن السويلم
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس اإلدارة

________________________________

بدر سليمان الصليع
مدير مجموعة المطابقة وااللتزام وإدارة المخاطر

)ھذه ھي النسخة المعدلة من مذكرة المعلومات للصندوق والتي تعكس التعديل التالي حسب خطابنا المرسل إلى
ھيئة السوق المالية بتاريخ 2013/02/25م  :إلغاء عضوية االستاذ /ھشام علي محمد العقل نظراً الستقالته من
مجلس إدارة الصندوق وتعيين األستاذ /محمد عبد  Bصالح الوابل كعضو مستقل بدالً عنه(

على المستثمرين المحتملين والمتلقين لھذه المذكرة قراءة ھذه المذكرة و الشروط واألحكام بعناية واإلطالع على المخاطر المصاحبة
لالستثمار وأخذ مشورة مستشاريھم وأن يراعوا أي متطلبات قانونية قبل اتخاذ أي قرار بشأن االستثمار في وحدات الصندوق.

تاريخ إصدار ھذه المذكرة 2010/06/23م
تاريخ آخر تحديث 2013/04/15م
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إبراء ذمة
قامت ھيئة السوق المالية بإعتماد طرح الصندوق وإصدار وحداته بالسوق المالية
السعودية )تداول(  .ومع ذلك ،يجب أال يفسر إعتماد الھيئة على أنه توصية من
الھيئة لشراء وحدات الصندوق أو االستثمار فيه،
كما أن الھيئة ال تتحمل أي مسئولية تجاه صحة أو دقة المعلومات الواردة في ھذه
المذكرة أو عن أي خسائر يمكن أن تنجم عن االستثمار في الصندوق.
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بسم  Bالرحمن الرحيم
اﻝﺤﻤد ﷲ وﺤدﻩ واﻝﺼﻼة اﻝﺴﻼم ﻋﻠﻰ ﻤن ﻻ ﻨﺒﻲ ﺒﻌدﻩ ،وﺒﻌد ،،

إشعار للمستثمرين
)متى ما اقتضى السياق استخدام أي ضمير في ھذه المذكرة سيتضمن المؤنث والمذكر كما أن المفرد سيشمل الجمع والعكس كذلك(

تم إعداد مذكرة المعلومات ھذه بصJورة أساسJية للمسJتثمرين المحتملJين لدراسJة الفرصJة المتاحJة للتعامJل فJي وحJدات الصJندوق.
وعلى المستثمرين المحتملين اإلطالع على مذكرة المعلومات وقراءة الشروط واألحكام ،التي تم إعدادھا بشكل منفصل ،بJتمعن قبJل
اتخاذ أي قرار بشأن االستثمار في الصندوق.
الصندوق قد حصل على موافقة ھيئة السوق المالية إلدراج وحداته في السوق المالية السعودية ويتم تداول وحداته من خJالل آليJة
سوق التداول مثل األوراق المالية المدرجة األخرى.
يسJJJتثمر الصJJJندوق فJJJي أسJJJھم شJJJركات قطJJJاع البتروكيماويJJJات ضJJJمن محفظJJJة المؤشJJJر المسJJJتھدف وھJJJو مؤشJJJر فJJJالكم لقطJJJاع
البتروكيماويات السعودي )إف إس بي آي( والتي تحتوي على أسھم شركات قطاع البتروكيماويات المتوافقة مع الضوابط الشرعية
في السوق المالية السعودية )تداول(.
يھدف الصندوق لمحاكاة أداء المؤشر قبل حساب أي توزيعات أو رسوم أو مصاريف .وعلى أي حال ،ال يوجد تعھد أو ضمان بأن أداء
الصندوق سيتطابق كليا ً مع أداء المؤشر في أي وقت من األوقات.
تكوين محفظة المؤشر واألوزان النسبية ألصول المحفظة قد تتغير كما أن األسھم المكونة لھا قد يوقف إدراجھا في السوق الثانوي.
المستثمرين المحتملين عليھم دراسة أھJداف االسJتثمار والمخJاطر المحتملJة ورسJوم ومصJاريف الصJندوق بعنايJة قبJل اتخJاذ قJرار
االستثمار في الصندوق .توجد ھذه المعلومات في ھذه المذكرة التي يمكن الحصول عليھا مجانا ً من مكاتب مدير الصندوق.
الصندوق قد يتعرض لمخاطر االستثمار مثل االستثمارات األخرى وعلى المستثمرين المحتملين االطالع بدقة على عوامل المخJاطر
المحتملة التي قد تواجه الصندوق والتي تمت االشارة اليھا في فقرة"المخاطر الرئيسJة لالسJتثمار فJي الصJندوق" ضJمن بنJود ھJذه
المذكرة.
يجب أن ال تفسر محتويات ھذه المذكرة كاستشارة استثمارية أو قانونيJة أو ضJرائبية .كمJا يجJب عJدم إعتبJار آراء مJدير الصJندوق
كعرض أو توصية لشراء وحدات في الصندوق.
المستثمرين األفراد يمكنھم شراء وبيع وحدات الصندوق العائدة لھم من خالل السوق الثانوي بمساعدة وسطاء ومتعاملين مرخص
لھJJم .يخضJJع سJJعر وحJJدات الصJJندوق فJJي السJJوق لعوامJJل العJJرض والطلJJب ويجJJوز أن يكJJون أقJJل أو أكثJJر مJJن صJJافي قيمJJة أصJJول
الصندوق للوحدة.
القيام بعملية شراء وحدات الصندوق في سوق التداول يعد بمثابة قبول من طرف المستثمر لشروط وأحكام الصندوق.
مدير الصندوق أو الصندوق لن يقوما أو يكونا مسئولين عن حساب أو إخراج الزكاة على مبالغ االستثمارات في الصندوق أو على
أي مكاسب رأسمالية أو توزيعات يمكن أن تنتج عن تلك االستثمارات .إخراج الزكاة تظل من مسئولية المستثمرين أنفسھم.
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يقبل مجلس إدارة الصندوق ،منفردين ومجتمعين ،الواردة أسماؤھم في ھذه المذكرة ،المسئولية عن المعلومات التي تحتويھا ھذه
المذكرة وشروط وأحكام الصندوق .وفي حدود معرفة واعتقاد مجلس اإلدارة ،الذي قام باتخاذ إجراءات العناية المناسبة للتأكد من ذلك،
فان المعلومات التي تحتويھا ھذه المذكرة ھي صحيحة ومنسجمة مع الحقائق وال تتضمن أي حذف أو إسقاط يحتمل أن يؤثر على
المعلومات والشروط واألحكام الواردة فيھا.
صدرت موافقJة ھيئJة السJوق الماليJة علJى الصJندوق بتJاريخ 1431/07/11ھJـ الموافJق  2010/06/23م كمJا وافقJت الھيئJة علJى إدراج
وحدات الصندوق في السوق المالية السعودية )تداول( بتاريخ  1431/07/11ھـ الموافق 2010/06/23م.
جميع المعلومات الواردة في ھذه المذكرة وفي شروط وأحكام الصندوق تم تقديمھا كما في تاريخ إصدارھا ،ما لم ينص صراحة بخالف
ذلك.
ھذه المذكرة ليست كاملة وال تتضمن كافة المعلومات التي تتعلق بالصندوق ويجب أن تقرأ مقرونة باالطالع على شروط وأحكام
الصندوق التي يمكن الحصول عليھا مجانا ً من مكاتب مدير الصندوق.
ھذه المذكرة والمعلومات الواردة فيھا ھي حق قانوني لمدير الصندوق ،وال يجوز نسخھا أو توزيعھا أو اإلقتباس منھا إال بموافقة خطية
من الجھة المصدرة لھا ،كما ال يجوز إستخدامھا إال للغرض الذي أصدرت من أجله.
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المالمح الرئيسة
اسم الصندوق
صندوق فالكم المتداول لقطاع البتروكيماويات

مدير الصندوق
شركة فالكم للخدمات المالية
طريق العليا العام
ص ب  884الرياض 11421
ھاتف  - + 966 (1) 4617268فاكس + 966 (1) 2114725

www.falcom.com.sa

صانع السوق األول
فالكم للخدمات المالية
ص ب  884اﻝرﻴﺎض 11421
ﺘﻠﻔون  - + 966 (1) 2114793ﻓﺎﻜس + 966 (1) 2054819

صانع السوق الثاني
شركة السعودي الفرنسي كابيتال المحدودة
ﺘﻘﺎطﻊ ﺸﺎرع اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻤﻊ ﺸﺎرع اﻝﻌروﺒﺔ
ص .ب 1290 .اﻝرﻴﺎض 11431
ﻫﺎﺘف - (1) 215 1111 :ﻓﺎﻜس(1) 215 2353 :
اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ

أمين الحفظ
شركة إتش إس بي سي )السعودية( المحدودة
ص ب  9084اﻝرﻴﺎض 11413
ﻓﺎﻜس + 966 (1) 2992385
ﺘﻠﻔون + 966 (1) 2992314

مزود خدمة المؤشر
السوق المالية السعودية )تداول(

مراجع الحسابات
ﺒراﻴس ووﺘر ﻫﺎوس ﻜوﺒر اﻝﺠرﻴد
ﺒﻨﺎﻴﺔ ﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻤﻠك ﻓﻴﺼل
ص.ب 8282 .اﻝرﻴﺎض 11482
ﻫﺎﺘف - +966 (1) 465-4240 :ﻓﺎﻜس+966 (01 465-1663 :
www.pwc.com/me
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ملخص الصندوق
اسم الصندوق :صندوق فالكم المتداول لقطاع البتروكيماويات
عملة الصندوق :ال; السعودي
درجة المخاطرة :عالية
المؤشر :مؤشر فالكم لقطاع البتروكيماويات السعودي )إف إس بي آي(
أھداف االستثمار :يھدف الصندوق لتحقيق نمو ومكاسب رأسمالية على المدى الطويل للمستثمر .يستثمر الصندوق بشكل غير
نشط في أسھم شركات قطاع البتروكيماويات في السوق المالية السعودية )تداول( لمطابقة أداء المؤشر قبل الرسوم
والمصاريف
استراتيجية اإلستثمار :يتبع اﻝﺼﻨدوق أﺴﻠوب اﻹدارة ﻏﻴر اﻝﻨﺸطﺔ ﻝﻠﻤﺤﻔظﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻷﺴﻬم اﻝﻤﻜوﻨﺔ ﻝﻤﺤﻔظﺔ اﻝﻤؤﺸر
ﺒﻨﻔس اﻝﺘﻜوﻴن واﻝوزن اﻝﻨﺴﺒﻲ ﻝﺘوزﻴﻊ اﻷﺼول ﺒﻐرض ﻤﺤﺎﻜﺎة أداء اﻝﻤؤﺸر.
الحد األدنى لإلصدار :رزمة واحدة تساوي  25,000وحدة من وحدات الصندوق تصدر لصانع السوق.
الحد األدنى لالسترداد :رزمة واحدة تساوي  25,000وحدة من وحدات الصندوق تسترد لصانع السوق.
قيمة أول إصدار لصانع السوق :ما يعادل  ; 500,000سعودي من وحدات الصندوق .

القيمة األولية لوحدة التداول ] 20 :سعودي.
أيام استالم طلبات اإلصدار واالسترداد لوحدات الصندوق المتداولة :كل يوم عمل قبل  15دقيقة من اغالق سوق التداول.
أيام التقويم :يتم تقييم صافي قيمة األصول لوحدة الصندوق ) (NAVبنھاية كل يوم عمل ويتم اإلعالن عن سعر الوحدة
اإلرشادي ) (iNAVكل  15ثانية خالل ساعات التداول في موقع تداول.
رسوم االشتراك :ال توجد.
رسوم اإلدارة) %0.50 :خمسون نقطة أساس( من صافي قيمة األصول سنويا ً مستثنى منھا رسوم الحفظ ،رسوم المؤشر
وأي رسوم اخرى.
في جميع األحوال لن يتجاوز إجمالي الرسوم ) %1مائة نقطة أساس( من صافي قيمة األصول الصندوق سنويا ً
أتعاب مراجع الحسابات ; 20,000 :سعودي سنويا ً
تاريخ الطرح األولي2010/07/05 :م
المستثمرين األفراد يمكنھم شراء وبيع وحدات تداول الصندوق مباشرة من خالل السوق المالية السعودية )تداول( وفقا ً
ألنظمة تداول.
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التعريفات
اإلداري

ھو الطرف الذي يتولى القيام باالنشطة الضرورية لدعم عمليات الصندوق والتي تتضمن،
من غير حصر ،حساب صافي قيمة األصول والقيمة اإلرشادية لوحدات التداول واإلعالن
عنھا ومسك سجل الحسابات والمصاريف وغير ذلك.
وفالكم للخدمات المالية ھي إداري الصندوق.

الھيئة

ھيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.

سلة األسھم

عدد من األسھم ،باإلضافة الى عنصر نقدي ،تعادل قيمتھا قيمة رزمة واحدة من وحدات
الصندوق .يقوم مدير الصندوق بنشر معلومات سلة األسھم في كل يوم عمل.

المؤشر

المؤشر اإلرشادي الذي يسعى الصندوق لمطابقة أدائه .يقوم الصندوق باالستثمار في
مكونات محفظة المؤشر متبعا ً الوزن النسبي لتوزيع أصول المؤشر.

رزمة واحدة

مجموعة من الوحدات تساوي  25,000من وحدات الصندوق.

يوم العمل

يعنى اليوم الذي تكون فيه السوق المالية للتداول مفتوحة للتعامل وتسوية الدفعات وتكون
فيه البنوك مفتوحة لألنشطة المصرفية والتجارية العادية.

عناصر نقدية
)للرزمة الواحدة(

مجموع األصول النقدية وشبه النقدية للصندوق مخصوما ً منھا مجموع االلتزامات
)الرسوم المستحقة والمصاريف وغير ذلك( مقسوما ً على عدد رزم الوحدات القائمة
مضروبا ً في  25,000وفقا ً للمعادلة:
مجموع األصول النقدية وشبه النقدية للصندوق مخصوما ً منھا مجموع االلتزامات
عدد الوحدات القائمة 25,000 X

تاريخ البدء

التاريخ المقرر للبدء في قبول الطلبات إلصدار رزم وحدات الصندوق.

اإلصدار

يعني إصدار وحدات جديدة من خالل عمليات السوق األولي.

وحدة اإلصدار

تشير الى رزمة واحدة يقوم مدير الصندوق بإصدارھا )من خالل أمين الحفظ( لصانع
السوق بجانب عناصر نقدية إلصدار وحدات الصندوق المتداولة.

أمين الحفظ

ھي شركة إتش إس بي سي )السعودية( المحدودة وھي شخص مرخص له بموجب الئحة
األشخاص المرخص لھم الصادرة عن ھيئة السوق المالية للقيام بمھام أمين الحفظ.

الوحدات المتداولة

وحدات مشاركة فردية قياسية غير مجزأة ليس لھا حق التصويت وتمثل مشاركة حقيقية
في أصول الصندوق.
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سوق التداول

السوق المالية السعودية )تداول( متضمنا ً في السياق أي لجنة أو لجنة فرعية أو منسوبين
أو مستخدمين أو وكالء يمكن أن توكل اليھم من وقت آلخر أي مھام تتعلق بالتداول .في
سوق التداول تعني االنشطة التي تجري من خالل سوق التداول أو من خالل تسھيالت
مقدمة من سوق التداول.

صندوق المؤشرات
المتداول

برنامج استثمار جماعي برأس مال متغير مفتوح للمشاركة يصدر وحدات يتم إدراجھا
وتداولھا في السوق المالية السعودية مثل أسھم الشركات.
يتم إصدار وحدات الصندوق واستردادھا في شكل رزم وحدات من خالل عمليات التبادل
العيني مع سلة من أسھم المؤشر تتضمن عناصر نقدية.

فالكم

شركة فالكم للخدمات المالية.

شركة فالكم للخدمات
المالية

شركة مساھمة سعودية مغلقة مسجلة بموجب ترخيص رقم  3488بتاريخ 1427/11/20
صادر من وزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية.
فالكم للخدمات المالية ھي شخص اعتباري مرخص له من قبل ھيئة السوق المالية
بترخيص رقم  06020-37بتاريخ  29/04/1427بموجب أحكام الئحة األشخاص
المرخص لھم.

السنة المالية

صانع السوق األول

سنة مالية من  12شھر ميالدي يتم في نھايتھا إصدار الحسابات الختامية والمركز المالي
للصندوق وتنتھي في  31ديسمبر من كل عام ميالدي .السنة المالية األولى للصندوق تنتھي
في  31ديسمبر 2010م وتكون أقصر من  12شھر حسب تاريخ اعتماد الصندوق.
فالكم للخدمات المالية.

صانع السوق الثاني

شركة السعودي الفرنسي كابيتال المحدودة.

مدير الصندوق

فالكم للخدمات المالية وھي شخص مرخص له بموجب الئحة األشخاص المرخص لھم للقيام
بإدارة أنشطة إدارة األصول والحفظ ألغراض إدارة أصول الصناديق االستثمارية.

صافي قيمة األصول

قيمة وحدة واحدة من وحدات الصندوق المتداولة بال] السعودي في وقت معين خالل

اإلرشادية) (iNAV

ساعات التداول اليومي في السوق.
يتم حساب القيمة اإلرشادية لوحدات الصندوق بحصيلة مجموع قيمة أصول الصندوق حسب
سعر آخر تداول زائداً العناصر النقدية مخصوما ً منھا كافة األتعاب المستحقة محسوبة على
أساس صافي قيمة األصول آلخر يوم عمل.

صافي قيمة األصول

تعني صافي قيمة األصول االرشادية مقسوما ً على عدد الوحدات المتداولة القائمة.

االرشادية )للوحدة(

يتم االعالن عن قيمة الوحدة االرشادية كل  15ثانية أثناء ساعات التداول اليومي عن
طريق مدير الصندوق.
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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 جوھري أو
عالقة تعاقدية مع مدير الصندوق أو أي مدير صندوق من الباطن أو أمين حفظ ذلك الصندوق.

مكونات المؤشر اإلرشادي كل سھم من األسھم المكونة للمؤشر اإلرشادي.
مزود خدمة المؤشر

الطرف المعتمد بشكل رسمي المسؤول عن وضع القواعد والحساب والمحافظة على المؤشر
اإلرشادي واإلعالن عن المعلومات التي تتعلق به.
فيما يتعلق بالصندوق فان السوق المالية السعودية )تداول( ھي مزود خدمة المؤشر.

التبادل العيني

تبادل وحدات الصندوق المتداولة مقابل سلة من األسھم المستھدفة مع عنصر نقدي عند
إصدار واسترداد وحدات في السوق األولي .

صانع السوق

شخص مرخص له للتعامل بصفة أصيل .كافة عمليات السوق األولي الخاصة بالصندوق تتم من
خالل صانع السوق.

اتفاقية صانع السوق

االتفاقية الموقعة بين مدير الصندوق وصانع السوق والتي تخول بموجبھا صانع السوق مبادلة
وحدات الصندوق مع سلة من األسھم مع عناصر نقدية )أوالعكس( مع مدير الصندوق من خالل
أمين الحفظ.

الئحة صناديق اإلستثمار

الئحة صناديق االستثمار الصادرة في تاريخ  1427/12/03ھـ الموافق 2006/12/24م من
ھيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية والتي يخضع الصندوق ألحكامھا.

صافي قيمة األصول

تعني قيمة الصندوق بنھاية كل يوم عمل وتحسب بالقيمة السوقية ألصول الصندوق باستخدام
سعر اإلغالق زائداً النقد )أو شبه النقد( مخصوما ً منھا كافة الرسوم المستحقة.
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صافي قيمة األصول

تعني صافي قيمة أصول الصندوق مقسوما ً على وحدات الصندوق المتداول القائمة وقت

للوحدة

التقويم .يتم الحساب و النشر بنھاية كل يوم عمل و خالل ساعتين بعد إغالق السوق.

تاريخ التشغيل

تاريخ السريان الذي يبدأ فيه الصندوق عملياته والذي يعقب تاريخ إغالق فترة الطرح األولي
لوحدات تكوين الصنوق ،أو أي تاريخ آخر يقرره مدير الصندوق.

العمليات

يقصد بھا عمليات الصندوق التي تشمل البيع والشراء واالستثمار في محفظة المؤشر.

المشاركون

ھم حملة وحدات الصندوق.

عمليات السوق األولي

عمليات إصدار واسترداد وحدات الصندوق المتداولة بواسطة مدير الصندوق ومن خالل صانع
السوق المرخص له.

االسترداد

يعني استرداد أو إلغاء وحدات الصندوق المتداولة من خالل عمليات السوق األولي.

وحدة االسترداد

تشير الى رزمة واحدة يقوم صانع السوق بتقديمھا لمدير الصندوق من خالل أمين الحفظ
لمبادلتھا بسلة من األسھم وعناصر نقدية السترداد وحدات الصندوق المتداولة.

الالئحة

الئحة صناديق االستثمار وأي تعديالت أو مالحق تتعلق بھا.

الجھة المنظمة

ھيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.

القوانين السعودية

األنظمة السارية في المملكة العربية السعودية.

عمليات السوق الثانوي

تعني بيع وشراء وحدات الصندوق المتداولة في السوق المالية السعودية )تداول(.

تداول

السوق المالية السعودية.

الشروط واألحكام

االتفاقيات التي تشمل المعلومات واإلفصاحات وفقا لمتطلبات أحكام المادة  15من الئحة
صناديق االستثمار.

نسبة اإلنحراف

نسبة مئوية تمثل انحراف أداء محفظة الصندوق عن المؤشر .يتم قياس نسبة االنحراف
باستخدام معامل االنحراف للفرق بين العائد اليومي للصندوق مقابل المؤشر.
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الصندوق

صندوق فالكم المتداول لقطاع البتروكيماويات وھو صندوق استثماري جماعي يسمح له
بإدراج وحداته وتداولھا في السوق المالية السعودية بموجب موافقة ھيئة السوق السعودية.

أصول المحفظة

كافة أصول الصندوق متضمنة األسھم والنقد.

أسھم المحفظة

األسھم الموجودة في محفظة الصندوق.

سعر الوحدة

القيمة السوقية لوحدة الصندوق المتداولة والتي تتحدد بتأثير عوامل العرض والطلب في
سوق التداول.

الوحدات المتداولة

وحدات الصندوق المتداولة.

حملة الوحدات

حملة وحدات صندوق فالكم المتداول لقطاع البتروكيماويات.

يوم التقويم

 :يقصد به أي يوم يتم فيه تحديد صافي قيمة أصول الصندوق وحساب صافي قيمة األصول
للوحدة.
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وصف الصندوق
 1اﺴم ﺼﻨدوق اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر
 2ﺘﺄﺴﻴس اﻝﺼﻨدوق

ﺼﻨدوق ﻓﺎﻝﻜم اﻝﻤﺘداول ﻝﻘطﺎع اﻝﺒﺘروﻜﻴﻤﺎوﻴﺎت )"اﻝﺼﻨدوق"(
)أ(

ﺼدرت ﺸروط وأﺤﻜﺎم اﻝﺼﻨدوق ﻓﻲ  1431/07/11ﻫـ اﻝﻤواﻓق
2010/06/23م وﺠرى آﺨر ﺘﺤدﻴث ﻝﻬﺎ ﻓﻲ  2013/04/15م.

)ب( ﻴﺒدأ أول إﺼدار ﻝرزم وﺤدات اﻝﺼﻨدوق ﻓﻲ 1431/07/23ﻫـ اﻝﻤواﻓق
2010/07/05م.
)ج( ﺴوف ﻴﺘم إدراج وﺤدات اﻝﺼﻨدوق وﺘداوﻝﻬﺎ اﺒﺘداء ﻤن  1431/07/28ﻫـ
اﻝﻤواﻓق 2010/07/10م

 3أﻫداف اﻝﺼﻨدوق

ﻴﺴﻌﻰ اﻝﺼﻨدوق ﻝﺘﺤﻘﻴق ﻨﻤو وﻤﻜﺎﺴب رأﺴﻤﺎﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤدى اﻝطوﻴل ﻤن ﺨﻼل

اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ

اﻹدارة ﻏﻴر اﻝﻨﺸطﺔ ﻝﺴﻠﺔ ﻤن أﺴﻬم ﺸرﻜﺎت ﻗطﺎع اﻝﺒﺘروﻜﻴﻤﺎوﻴﺎت اﻝﻤدرﺠﺔ ﻓﻲ
اﻝﺴوق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ )ﺘداول( ﺒﻐرض ﺘﺤﻘﻴق ﻤﺴﺘوى أداء ﻴﻤﺎﺜل أداء اﻝﻤؤﺸر
ﻗﺒل اﻝرﺴوم واﻝﻤﺼﺎرﻴف.

 4اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ وﺴﻴﺎﺴﺎت
اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝرﺌﻴﺴﺔ

اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر:
) (1ﻴﺴﺘﺜﻤر اﻝﺼﻨدوق ﻋﻠﻰ اﻷﻗل  %95ﻤن أﺼوﻝﻪ ﻓﻲ أﺴﻬم ﺸرﻜﺎت ﻗطﺎع
اﻝﺒﺘروﻜﻴﻤﺎوﻴﺎت اﻝﻤﺘواﻓﻘﺔ ﻤﻊ اﻝﻀواﺒط اﻝﺸرﻋﻴﺔ اﻝﻤدرﺠﺔ واﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻓﻲ ﺴوق ﺘداول
ﻓﻲ اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ.
) (2ﻴﺘﺒﻊ اﻝﺼﻨدوق أﺴﻠوب اﻹدارة ﻏﻴر اﻝﻨﺸطﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻤﻜوﻨﺎت ﻤﺤﻔظﺔ
ﻤؤﺸر ﻓﺎﻝﻜم ﻝﻘطﺎع اﻝﺒﺘروﻜﻴﻤﺎوﻴﺎت اﻝﺴﻌودي )إف إس ﺒﻲ آي(  -ﻤؤﺸر اﻝﻘﻴﺎس.
وﻋﻠﻰ أي ﺤﺎل ،ﺘﺘم ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻋﺎدة اﻝﺘوازن ﺒﺸﻜل دوري )ﻜل رﺒﻊ ﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل(
ﺒﻐرض اﻝﺘﺄﻜد ﻤن ﻤطﺎﺒﻘﺔ أداء اﻝﻤؤﺸر وﺘوﻓر ﻨﻘد ﻜ ٍ
ﺎف ﻓﻲ اﻝﺼﻨدوق.
) (3ﻴﺴﺘﺜﻤر اﻝﺼﻨدوق ﻓﻲ ﻤﻜوﻨﺎت ﻤﺤﻔظﺔ اﻝﻤؤﺸر ﻤﻊ ﻤراﻋﺎة اﻷوزان اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ
ﻝﺘوزﻴﻊ اﻷﺼول ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺘم اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻘد ٍ
ﻜﺎف ﻓﻲ اﻝﺼﻨدوق ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻤر
ﻝﻤواﺠﻬﺔ اﻝﻤﺼﺎرﻴف وأي اﻝﺘزاﻤﺎت أﺨرى ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻨدوق.
) (4ﻻ ﻴﺴﻌﻰ اﻝﺼﻨدوق ﻝﺘﺠﺎوز أداء اﻝﻤؤﺸر ﻤﺜل اﻝﺼﻨﺎدﻴق اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ اﻷﺨرى
وﻻ ﻴﺴﻌﻰ ﻝﻠدﺨول ﺒﺸﻜل ﻤؤﻗت ﻓﻲ اﺴﺘﺜﻤﺎرات دﻓﺎﻋﻴﺔ ﻋﻨد اﻨﺨﻔﺎض اﻝﺴوق أو ﻓﻲ
ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺘﻘﻴﻴم اﻝﻤﺒﺎﻝﻎ ﻓﻴﻪ وﻴﺴﻌﻰ اﻝﺼﻨدوق ﻝﻤﺤﺎﻜﺎة وﻤطﺎﺒﻘﺔ أداء اﻝﻤؤﺸر اﻹرﺸﺎدي
.
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) (5ﻴﻘوم ﻤدﻴر اﻝﺼﻨدوق ﺒﺘﻘوﻴم اﻝﻤؤﺸر ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﺴﻨوي ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻝﻠﺘﺄﻜد ﻤن أن
أﻫداف اﻝﺼﻨدوق ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﻨﻤو واﻝﻤﻜﺎﺴب اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤدى اﻝطوﻴل ﻴﻤﻜن أن
ﺘﺘﺤﻘق ﺒﺸﻜل ﻤﻨﺎﺴب.
ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر:
) (1ﻴﺴﻌﻰ اﻝﺼﻨدوق ﻝﻤﺤﺎﻜﺎة أداء اﻝﻤؤﺸر ﻤن ﺨﻼل اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ اﻻﻨﺤراف
ﻋﻨد أدﻨﻰ ﻤﺴﺘوى.
) (2ﻴﺴﻌﻰ ﻤدﻴر اﻝﺼﻨدوق ﻝﻠﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻤش اﻨﺤراف ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺄداء اﻝﻤؤﺸر ﺒﺤد
أﻗﺼﻰ  %1ﻤﻊ اﻷﺨذ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋواﻤل اﻝدﺨل واﻝرﺴوم واﻝﻤﺼﺎرﻴف.
* ﻴﺘم ﻗﻴﺎس ﻨﺴﺒﺔ اﻻﻨﺤراف ﻜﻤﻌﺎﻤل اﻨﺤراف ﻝﻠزﻴﺎدة او اﻝﻨﻘﺼﺎن ﻓﻲ ﻜل ﻴوم ﻝﻌﺎﺌد
اﻝﺼﻨدوق ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻤﺴﺘوى اﻷداء اﻝﻴوﻤﻲ ﻝﻠﻤؤﺸر.
) (3ﻴﺴﻌﻰ اﻝﺼﻨدوق ﻝﺘﺤﻘﻴق ﻤﻌﺎﻤل ارﺘﺒﺎط ﻗدرﻩ  0.99ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﺴﻨوي ﺒﻴن
ﻤﺴﺘوى اﻝﻌﺎﺌد اﻝﻴوﻤﻲ ﻝﻠﻤؤﺸر اﻹرﺸﺎدي واﻝﻌﺎﺌد اﻝﻴوﻤﻲ ﻝﻠﺼﻨدوق.
) (4اﻝﺼﻨدوق ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻓﻲ إﺼدار واﺴﺘرداد اﻝوﺤدات ﺒﺸﻜل ﻋﻴﻨﻲ ﻓﻘط )ﺴﻠﺔ ﻤن
اﻷﺴﻬم ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﻝﺤﺼﺔ ﻨﻘدﻴﺔ( .ﺘﻔﺎﺼﻴل رزم اﻝوﺤدات و ﻤﻜوﻨﺎت ﺴﻠﺔ اﻷﺴﻬم
واﻝﻌﻨﺼر اﻝﻨﻘدي ﻴﺘم اﻹﻋﻼن ﻋﻨﻬﺎ ﺒواﺴطﺔ ﻤدﻴر اﻝﺼﻨدوق ﺒﺸﻜل ﻴوﻤﻲ.
) (5ﻴﻤﺎرس اﻝﺼﻨدوق ﺤﻘوﻗﻪ اﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن إﺠراءات اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺎﺴﺘﺜﻤﺎراﺘﻪ ﺒﻤﺎ
ﻴﺤﻘق أﻓﻀل ﻓﺎﺌدة ﻝﺤﺎﻤﻠﻲ وﺤدات اﻝﺼﻨدوق .ﻤﺜﺎل ذﻝك ،ﻋﻨد ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﺤﻘوق
اﻹﺼدار ﻴﺸﺎرك اﻝﺼﻨدوق ﻓﻲ ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﺤﻘوق اﻹﺼدار اﻝﻤﻤﻨوﺤﺔ ﻷي ﻤن اﻷﺴﻬم
اﻝﻤﺴﺘﺜﻤر ﻓﻴﻬﺎ واﻝﺘﻲ ﻴﻘوم اﻝﻤؤﺸر اﻻرﺸﺎدي ﺒدورﻩ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ إﻋﺎدة اﻝﺘوازن ﻝﻤﺤﻔظﺘﻪ
ﺘﺒﻌﺎً ﻝذﻝك ﻤﻊ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺒﻤﻌﺎﻝﺠﺔ أي اﻨﺤراﻓﺎت ﻴﻤﻜن أن ﺘﺤدث .ﻴﺠوز ﺘوﻓﻴر اﻝﻨﻘد
اﻝﻤطﻠوب ﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ ﺤﻘوق اﻹﺼدار )ﻋﻨد اﻝﻀرورة( ﻋن طرﻴق اﻝﺒﻴﻊ اﻝﻨﺴﺒﻲ ﻝﺒﻌض
ﻤﻜوﻨﺎت ﻤﺤﻔظﺔ اﻝﺼﻨدوق ﻤن اﻷﺴﻬم )اﻝﺒﻴﻊ اﻝﻨﺴﺒﻲ ﻴﻌﻨﻲ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺨل ﺒﺎﻝوزن
اﻝﻨﺴﺒﻲ ﻝﻠﻤﺤﻔظﺔ ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﻤﻊ اﻝﻤؤﺸر ﺒﻌد ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺒﻴﻊ( .ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺤﺴﺎب ﻝﺤﻘوق
اﻹﺼدار وﺘﺼرﻓﺎت اﻝﺸرﻜﺎت اﻷﺨرى ذات اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺘﺘم وﻓﻘﺎً ﻝﻸﺴﻠوب اﻝﻤﺘﺒﻊ ﻓﻲ
اﻝﺴﻴﺎق اﻝﻌﺎدي ﻝﻸﻋﻤﺎل وﻓﻲ اطﺎر اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ اﻝﻤﻘﺒوﻝﺔ واﻝﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ.
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)( 6

اﻝﺘوزﻴﻌﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﻠﻤﻬﺎ اﻝﺼﻨدوق ﺴﻴﺘم اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺼﻨدوق ﻤﺒدﺌﻴﺎً

ﻷﻏراض اﻝرﺴوم واﻝﻤﺼﺎرﻴف وﻤﺎ إﻝﻰ ذﻝك )ﻴﻤﻜن اﻝرﺠوع اﻝﻰ ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺘوزﻴﻌﺎت ﻀﻤن
ﻫذﻩ اﻝﺸروط واﻷﺤﻜﺎم(.
) (7ﻋﻨد ﺤدوث أي إﺠراءات أﺨرى ﻝﻠﺸرﻜﺎت ﻤﺜل اﻝدﻤﺞ أو اﻻﺴﺘﺤواذ أوﻏﻴرﻫﺎ ﻴﻘوم
ﻤدﻴر اﻝﺼﻨدوق ﺒﺎﻹﺠراءات اﻝﻼزﻤﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘق أﻓﻀل ﻓﺎﺌدة ﻝﺤﺎﻤﻠﻲ اﻝوﺤدات .وﻋﻠﻰ أي
ﺤﺎل ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺤدوث أي إﺨﺘﻼل ﺒﻴن اﻝوزن اﻝﻨﺴﺒﻲ ﻝﻠﺼﻨدوق ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻝوزن اﻝﻨﺴﺒﻲ
ﻝﻠﻤؤﺸر ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻷي ﻤن ﺘﺼرﻓﺎت اﻝﺸرﻜﺎت ﻴﻘوم ﻤدﻴر اﻝﺼﻨدوق ﺒﺈﻋﺎدة اﻝﺘوازن ﻝﻠﻤﺤﻔظﺔ
ﺘﺒﻌﺎً ﻝذﻝك.
) (8اﻝﺼﻨدوق ﻻ ﻴﻘوم ﺒﻤطﺎﺒﻘﺔ ﻤﺤﻔظﺘﻪ ﻤﻊ اﻝﻀواﺒط اﻝﺸرﻋﻴﺔ .وﻋﻠﻰ أي ﺤﺎل ﻓﺈن
اﻝﻤؤﺸر اﻝذي ﻴﺴﺘﺜﻤر اﻝﺼﻨدوق ﻓﻲ ﻤﺤﻔظﺘﻪ ﻴﺘواﻓق ﻤﻊ اﻝﻀواﺒط اﻝﺸرﻋﻴﺔ واﻝﺼﻨدوق
ﻴﻘوم ﻓﻘط ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻤﺤﻔظﺔ اﻝﻤؤﺸر .ﻴﻘوم اﻝﻤؤﺸر ﺒﺘﻨﻘﻴﺔ أﺴﻬم ﻤﺤﻔظﺘﻪ ﻝﻸﻏراض
اﻝﺸرﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس رﺒﻊ ﺴﻨوي وﻴﻘوم ﺒﺎﻝﺘﺨﻠص ﻤن اﻷﺴﻬم اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺠﺎوز اﻝﻀواﺒط
اﻝﺸرﻋﻴﺔ .وﺘﺒﻌﺎً ﻝذﻝك ﻴﻘوم ﻤدﻴر اﻝﺼﻨدوق ﺒﻌﻤﻠﻴﺎت إﻋﺎدة اﻝﺘوازن ﻝﻤﺤﻔظﺘﻪ وﻴﻘوم ﻤدﻴر
اﻝﺼﻨدوق ﺒﻤراﻋﺎة ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺤﺎﻤﻠﻲ اﻝوﺤدات ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺘﺨﻠص ﻤن اﻷﺴﻬم اﻝﺘﻲ ﺘﺘﺠﺎوز
اﻝﻀواﺒط اﻝﺸرﻋﻴﺔ .وﻴﻘوم اﻝﺼﻨدوق ﺒﻌد ذﻝك ﺒﺸراء ﻤزﻴداً ﻤن اﻷﺴﻬم ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘطﺎﺒق
اﻝﻨﺴﺒﻲ ﻤﻊ ﻤﺤﻔظﺔ اﻝﻤؤﺸر.
) (9ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﻐﻴر اﻝﻤؤﺸر )اﻝﺘﺨﻠص ﻤن أو زﻴﺎدة اﻷﺴﻬم( ﻴﺴﻌﻰ ﻤدﻴر اﻝﺼﻨدوق
ﻝوﻀﻊ اﻝﺼﻨدوق ﻤرة أﺨرى ﻤﻊ ﻤﺴﺘوى ﻤﺤﻔظﺔ اﻝﻤؤﺸر ﺒﺈﺠراء ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋﺎدة اﻝﺘوازن
ﻝﻠﻤﺤﻔظﺔ.
) (10ﻴﺠوز أن ﻴﻘوم اﻝﺼﻨدوق ﺒﺈﻴﻘﺎف ﻤؤﻗت ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ إﺼدار واﺴﺘرداد اﻝوﺤدات ﺨﻼل
ﻤرﺤﻠﺔ إﻋﺎدة اﻝﺘوازن.
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) (11اﻝﺼﻨدوق ﻤﺨول ﻓﻘط ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ أﺴﻬم ﻤﺘواﻓﻘﺔ ﻤﻊ اﻝﻀواﺒط اﻝﺸرﻋﻴﺔ ﻤدرﺠﺔ
وﻤﺘداوﻝﺔ ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻝﺒﺘروﻜﻴﻤﺎوﻴﺎت ﺒﺎﻝﺴوق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ )ﺘداول( ﻀﻤن ﻤﺤﻔظﺔ
اﻝﻤؤﺸر.
) (12اﻝﺼﻨدوق ﻗد ﻴﺴﺘﺜﻤر اﻝﻨﻘد اﻝﻤﺘوﻓر ﻝدﻴﻪ ﻓﻲ أدوات ﺴوق اﻝﻨﻘد ﻗﺼﻴرة اﻷﺠل
اﻝﻤﺘواﻓﻘﺔ ﻤﻊ اﻝﻀواﺒط اﻝﺸرﻋﻴﺔ ﻤﺜل ﺼﻔﻘﺎت اﻝﻤراﺒﺤﺎت ،وﻓق ﺘﻘدﻴر ﻤدﻴر اﻝﺼﻨدوق،
ﻓﻲ اطﺎر أﻫداف اﻝﺼﻨدوق اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ.
) (13اﻝﺼﻨدوق ﻏﻴر ﻤﺨول ﺒﻤﻨﺢ ﻗروض ﻷي أطراف أﺨرى.
) (14اﻝﺼﻨدوق ﻏﻴر ﻤﺨول ﺒﺎﻝﻘﻴﺎم ﺒﺎﻹﻗﺘراض ،وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎن ﻤدﻴر اﻝﺼﻨدوق ﻝن ﻴﻘوم ﺒﺄي
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻴﻤﻜن ﺘﻔﺴﻴرﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻗﺘراض.
) (15ﻴﻠﺘزم اﻝﺼﻨدوق ﺒﻘﻴود اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝواردة ﻓﻲ اﻝﻔﻘرة  39ﻤن ﻻﺌﺤﺔ اﻝﺼﻨﺎدﻴق
اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ اﻝﺼﺎدرة ﻤن اﻝﻬﻴﺌﺔ.
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وﻗف إدراج اﻷﺴﻬم اﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﺜﻤر ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺼﻨدوق:
)(16

ﻴﺠوز أن ﺘﻘوم ﻫﻴﺌﺔ اﻝﺴوق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒوﻗف إدراج اﻷﺴﻬم اﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﺜﻤر ﻓﻴﻬﺎ

اﻝﺼﻨدوق  .وﻓﻲ ﻤﺜل ﺘﻠك اﻝﺤﺎﻝﺔ ﻴﺘﺼرف اﻝﺼﻨدوق وﻓق اﻝﺤﺎﻻت اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:
)أ( ﻴوﻗف إﺼدار أو اﺴﺘرداد رزم اﻝوﺤدات اﻝﻰ ﺤﻴن ﺤل ﻤﺴﺄﻝﺔ إدراج اﻷﺴﻬم.
)ب( ﺘﺒﻨﻲ اﺴﻠوب ﺘﻘوﻴم ﺒدﻴل )وﻓﻘﺎً ﻝﻠﻘﻴﻤﺔ اﻝﻌﺎدﻝﺔ( ﺒﻌد اﻝﻤواﻓﻘﺔ اﻝﻤﺴﺒﻘﺔ ﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﺴوق
اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻷﺴﻬم اﻝﺘﻲ أوﻗف إدراﺠﻬﺎ.
) (17ﻻ ﺘواﺠﻪ اﻝﺼﻨدوق ﻤﺨﺎطر ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻻﻨﺤراف ﻓﻲ اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻝﻤدى اﻝﻘﺼﻴر
ﺤﻴث ﺘﺴﺘﻤر اﻷﺴﻬم اﻝﺘﻲ أوﻗف إدراﺠﻬﺎ ﺘﺸﻜل ﺠزءاً ﻤن ﻤﻜوﻨﺎت ﻤﺤﻔظﺔ اﻝﻤؤﺸر ﻝﺤﻴن
وﻗت اﻝﺘﺤدﻴث .وﻴﺘم اﺴﺘﺨدام ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﺤرة اﻝﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘداول وأﺴﻌﺎرﻫﺎ ﻋﻨد اﻹﻗﻔﺎل
ﻗﺒل إﻴﻘﺎف اﻹدراج ﻝﺤﺴﺎب اﻝﻤؤﺸر.
) (18ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﺴﺘﻤرار ﺘﻌﻠﻴق اﻹدراج ﻝﻤﺎ ﺒﻌد ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺘﺤدﻴث ﻴﻘوم ﻜل ﻤن اﻝﺼﻨدوق
واﻝﻤؤﺸر ﺒﺎﻝﺘﺨﻠص ﻤن اﻷﺴﻬم اﻝﻤﻌﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺘﺤدﻴث.
) (19ﻴﺘﺒﻊ اﻝﺼﻨدوق ﻤﺒدأ اﻝﺘﺤﻔظ ﻋﻨد ﺘﻘوﻴم اﻝﺼﻨدوق وﻴﺘﺒﻨﻰ أﺴﻠوب ﻴﻌﻜس اﻝﻘﻴﻤﺔ
اﻝﻌﺎدﻝﺔ ﻷﺼول اﻝﺼﻨدوق.
) (20ﻤﻌﺎﻝﺠﺔ ﻨﺴﺒﺔ إﻨﺤراف اﻷداء :ﺤﻴث ﻴﺴﻌﻰ اﻝﺼﻨدوق ﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ أداء اﻝﻤؤﺸر
ﻝﺘﺤﻘﻴق أﻫداﻓﻪ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴق ﻨﻤو وﻤﻜﺎﺴب رأﺴﻤﺎﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤدى اﻝطوﻴل ،ﺘوﺠد
ﻤﺨﺎطر أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺤدوث اﻨﺤراف ﻏﻴر ﻤرﻏوب ﻓﻴﻪ ﻓﻲ اﻷداء .ﺘﺘوﻓر ﻝﻤدﻴر اﻝﺼﻨدوق
أدوات ﻜﺎﻓﻴﺔ )ﻤﺜل ﻨﻤﺎذج اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﻜﻤﻲ وﻏﻴرﻫﺎ( ﻝﻠﻤﺴﺎﻋدة ﻓﻲ إﻴﺠﺎد اﻝﺤﻠول وﺘﻘدﻴر
ﻤدى اﻹﻨﺤراف .ﻴﻘوم ﻤدﻴر اﻝﺼﻨدوق ﺒﻤراﺠﻌﺔ أي اﻨﺤراﻓﺎت ﻴﻤﻜن أن ﺘﺤدث وﻴطﺒق
اﻹﺠراءات اﻝﺘﻲ ﺘﺨﻔف ﻤن أﺜر ﺘﻠك اﻝﻤﺨﺎطر.
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) (21ﻤﺨﺎطر اﻝﺴﻴوﻝﺔ :ﻴﺘم إدراج وﺤدات اﻝﺼﻨدوق ﻓﻲ ﺘداول ﻝﺘﻜون ﻤﺘﺎﺤﺔ ﻝﻠﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن
ﻝﺘداوﻝﻬﺎ ﺨﻼل ﺴﺎﻋﺎت اﻝﺘداول اﻝﻴوﻤﻲ .وﻗﺎم ﻤدﻴر اﻝﺼﻨدوق ﺒﺘوﻗﻴﻊ اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻊ ﺼﺎﻨﻊ
اﻝﺴوق ﻝﺘوﻓﻴر اﻝﺴﻴوﻝﺔ ﻓﻲ اﻝﺴوق .ﻴﻘوم ﺼﺎﻨﻊ اﻝﺴوق ﺒﺎﻝﺘﺴﻌﻴر ﻝﻠوﺤدات ﻓﻲ ﺘداول
ﺒﺤﻴث ﻻ ﻴﺘﺠﺎوز اﻝﻬﺎﻤش ﺒﻴن ﺴﻌر اﻝﺒﻴﻊ واﻝﺸراء  .%2وﻴواﺠﻪ ﺼﺎﻨﻊ اﻝﺴوق ﻤﺨﺎطر
اﻝﺘﺴﻌﻴر أﺜﻨﺎء ﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒﺈﺼدار واﺴﺘرداد وﺤدات اﻝﺼﻨدوق اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻓﻲ اﻝﺴوق .وﻝﺘﺨﻔﻴف
أﺜر ﺘﻠك اﻝﻤﺨﺎطر ﻴﺘﻴﺢ اﻝﺼﻨدوق ﻝﺼﺎﻨﻊ اﻝﺴوق إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ إﺼدار واﺴﺘرداد ﻓوري ﻝوﺤدات
اﻝﺼﻨدوق ﺘﻤﻜﻨﻪ ﻤن اﻝدﺨول اﻝﻰ اﻝوﺤدات اﻝﻤﺼدرة ٕواﻝﻰ ﻤﻜوﻨﺎت ﺴﻠﺔ اﻷﺴﻬم ﻤن
ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻓورﻴﺔ ﻝﻺﺼدار واﻻﺴﺘرداد.
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 5وﺼف اﻝﻤؤﺸر

) (1اﺴم اﻝﻤؤﺸر  :ﻤؤﺸر ﻓﺎﻝﻜم ﻝﻘطﺎع اﻝﺒﺘروﻜﻴﻤﺎوﻴﺎت اﻝﺴﻌودي )إف إس ﺒﻲ آي(.
) (2ﻤؤﺸر ﻓﺎﻝﻜم ﻝﻘطﺎع اﻝﺒﺘروﻜﻴﻤﺎوﻴﺎت اﻝﺴﻌودي )إف إس ﺒﻲ آي( ﻫو ﻤؤﺸر ﻴﺘﺎﺒﻊ أداء
اﻷﺴﻬم اﻝﻤدرﺠﺔ و اﻝﻤﺘواﻓﻘﺔ ﻤﻊ اﻝﻀواﺒط اﻝﺸرﻴﻌﺔ ﺒﻘطﺎع اﻝﺒﺘروﻜﻴﻤﺎوﻴﺎت ﺒﺎﻝﺴوق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
اﻝﺴﻌودﻴﺔ )ﺘداول( ,و ﻴﺘم ﺘﻘوﻴﻤﻪ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻸﺴﻬم اﻝﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘداول.
) (3اﻝﻤﻜوﻨﺎت واﻝوزن اﻝﻨﺴﺒﻲ ﻝﺘوزﻴﻊ اﻷﺴﻬم ﺒﺎﻝﻤؤﺸر ﻤوﻀﺤﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻠﺤق ) (2ﻜﻤﺎ ﻓﻲ
 04ﻴوﻝﻴو  2010م ) .ﺴﻠﺔ اﻝﺼﻨدوق ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ  04ﻴوﻝﻴو  2010م ﺘﻤت اﻹﺸﺎرة
إﻝﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﻤﻠﺤق رﻗم ) (3اﻝﻤرﻓق(.
) (4ﻤزود ﺨدﻤﺔ اﻝﻤؤﺸر ﻫﻲ ﺘداول.
) (5ﺘﺤﺴب ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻤؤﺸر ﺒﺎﺴﺘﺨدام أﺴﻌﺎر اﻹﻏﻼق.
) (6ﻤﻌﻴﺎر اﻝﺴﻴوﻝﺔ :ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺄﻫل اﻝﺴﻬم ﻝﻺدراج ﻓﻲ ﻤﺤﻔظﺔ اﻝﻤؤﺸر اﻹرﺸﺎدي:
)أ( ﻋدد اﻷﻴﺎم اﻝﺘﻲ ﻻ ﻴﺘم ﻓﻴﻬﺎ ﺘداول اﻝﺴﻬم ﻴﺠب أن ﻻ ﺘزﻴد ﻋن  7أﻴﺎم.
)ب( ﺼﺎﻓﻲ اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝدﻓﺘرﻴﺔ ﻝﻠﺸرﻜﺔ ﻴﺠب أن ﺘﺘﺠﺎوز  %50ﻤن ﻤﺠﻤوع رأﺴﻤﺎﻝﻬﺎ
اﻝﻤدﻓوع .وﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻨﺨﻔﺎض ﺼﺎﻓﻲ اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝدﻓﺘرﻴﺔ ﻝﺸرﻜﺔ ﻤدرﺠﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﻔظﺔ
اﻝﻤؤﺸر ﻷﻗل ﻤن  %50ﻤن ﻗﻴﻤﺔ رأﺴﻤﺎﻝﻬﺎ اﻝﻤدﻓوع ﻴﺘم إﺴﺘﺒﻌﺎدﻫﺎ ﻤن ﻤﺤﻔظﺔ
اﻝﻤؤﺸر.

) (7اﻝﺘواﻓق اﻝﺸرﻋﻲ :ﻝﻐرض اﻨﺘﻘﺎء اﻷﺴﻬم ﻝﻤﺤﻔظﺔ اﻝﻤؤﺸر ﺘﻘوم اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﺸرﻋﻴﺔ ﻝﺸرﻜﺔ
ﻓﺎﻝﻜم ﻝﻠﺨدﻤﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﺎﻝﻤراﺠﻌﺔ واﻝﺘﻘﻴﻴم اﻝﺸرﻋﻲ ﺒﻌد إﻋﻼن اﻝﺸرﻜﺎت ﻝﻘواﺌﻤﻬﺎ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
ﻋﻠﻰ أﺴﺎس رﺒﻊ ﺴﻨوي وﻓﻘﺎً ﻝﻠﺴﻨﺔ اﻝﻤﻴﻼدﻴﺔ .ﻴﺘم إﻋداد ﻗواﺌم اﻝﻤطﺎﺒﻘﺔ اﻝﺸرﻋﻴﺔ ﺒﻴن أرﺒﺎع
اﻝﺴﻨﺔ اﻝﻤﻴﻼدﻴﺔ.
) (8ﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤؤﺸر ﺘﻜون ﻤﺘﺎﺤﺔ ﻓﻲ ﻤوﻗﻌﻲ ﻓﺎﻝﻜم وﺘداول.
) (9ﻴﺘم ﺘﺤدﻴث ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻤؤﺸر ﻜل  15دﻗﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﻤوﻗﻊ ﻓﺎﻝﻜم ﺨﻼل ﺴﺎﻋﺎت اﻝﺘداول
اﻝﻴوﻤﻲ ﺒﺘداول.
) (10ﺘﻌدﻴل اﻝﻤؤﺸر اﻹرﺸﺎدي :ﻴﺘم ﺘﻌدﻴل ﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤؤﺸر اﻻرﺸﺎدي وﻓﻘﺎً ﻝﺸروط ﺘﻜوﻴن
اﻝﻤؤﺸرات اﻝﺼﺎدرة ﻋن ﺘداول .وﺘﺘم ﻤراﺠﻌﺔ دورﻴﺔ ﻝﻠﻤؤﺸر ﺒﺸﻜل رﺒﻊ ﺴﻨوي ﻓﻲ
أول ﻴوم ﺴﺒت ﺒﻌد ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻜل رﺒﻊ ﺴﻨﺔ ﻤﻴﻼدﻴﺔ وذﻝك ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻵﺘﻲ:
)أ( ﺘﺤدﻴث اﻷﺴﻬم اﻝﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘداول :ﻴﺘم ﺘﺤدﻴث ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘداول ﻋﻨد ﻨﻬﺎﻴﺔ
ﻜل رﺒﻊ ﺴﻨﺔ ﻤﻴﻼدﻴﺔ .وﺨﻼل أرﺒﺎع اﻝﺴﻨﺔ ﻴﺘم إﺠراء ﺘﻌدﻴﻼت ﺒﻤوﺠب أي إﺠراءات
ﺘﻘوم ﺒﻬﺎ اﻝﺸرﻜﺎت .اﻻﺴﺘﻤرار ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻤؤﺸر ﻴﺘم اﻝﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋن طرﻴق ﺘﻌدﻴل
اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝرأﺴﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﺸرﻜﺎت ﺒﺎﻷﺨذ ﻓﻲ اﻝﺤﺴﺎب أي اﺨﺘﻼف ﻓﻲ ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻘﺎﺒﻠﺔ
ﻝﻠﺘداول.
)ب( ﻴﺘم ﺘﻌدﻴل اﻝﻤﻜوﻨﺎت ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة ﺒﻴن أرﺒﺎع اﻝﺴﻨﺔ ﺒﻤوﺠب اﻋﺘﻤﺎد ﺸرﻋﻲ.
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)ج( اﻝﺘﻌﻠﻴق :ﺘﺴﺘﻤر اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻤوﻗوﻓﺔ ﺘﺸﻜل ﺠزءاً ﻤن ﻤﻜوﻨﺎت ﻤﺤﻔظﺔ اﻝﻤؤﺸر إﻝﻰ
ﺤﻴن ﺘﺎرﻴﺦ اﻝﺘﺤدﻴث .وﻴﺘم اﺴﺘﺨدام ﻋدد وﺴﻌر اﻷﺴﻬم اﻝﻘﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘداول ﻤﺎ ﻗﺒل
اﻝﺘﻌﻠﻴق ﻷﻏراض ﺤﺴﺎب اﻝﻤؤﺸر.
)د( وﻗف اﻹدراج :ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ وﻗف اﻹدراج ﻝﺸرﻜﺔ ﻤن ﺸرﻜﺎت اﻝﻤﺤﻔظﺔ ﻴﺘم إﻝﻐﺎﺌﻬﺎ ﻤن
ﻤﺤﻔظﺔ اﻝﻤؤﺸر ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ وﻗف اﻹدراج ﻓﻲ أي وﻗت ﺨﻼل ﻓﺘرات اﻝﻤراﺠﻌﺔ
اﻝرﺒﻌﻴﺔ.
) (11ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻋدم ﻗدرة ﻤزود ﺨدﻤﺔ اﻝﻤؤﺸر ﻓﻲ اﻻﺴﺘﻤرار ﻓﻲ ﺘﻘدﻴم ﺨدﻤﺎت اﻝﻤؤﺸر
ﻴﻘوم ﻤدﻴر اﻝﺼﻨدوق ﺒﺎﻝﺘﺤول اﻝﻰ ﻤزود ﺨدﻤﺔ ﻤؤﺸر آﺨر ﺨﻼل وﻗت ﻤﻨﺎﺴب.
) (12اﻝﻤؤﺸر اﻝﻤﺴﺘﻬدف ﻝن ﻴﺘم ﺘﻐﻴﻴرﻩ وﻋﻠﻰ أي ﺤﺎل ﺘﺘم ﻤراﺠﻌﺔ اﻝﻤؤﺸر ﻋﻠﻰ اﻷﻗل
ﺴﻨوﻴﺎً ﻝﻠﺘﺄﻜد ﻤن ﻤدى ﻤﻼءﻤﺔ اﻝﻤؤﺸر ﻝﺘﺤﻘﻴق أﻫداف اﻝﺼﻨدوق.
) (13اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﺸرﻋﻴﺔ:
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ اﻝﻀواﺒط اﻝﺸرﻋﻴﺔ اﻝﻤﻌﺘﻤدة ﻤن اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﺸرﻋﻴﺔ ﻝﻔﺎﻝﻜم ﻻﻨﺘﻘﺎء أﺴﻬم
اﻝﺸرﻜﺎت:
)أ( أﻏراض اﻝﺸرﻜﺔ:
) (1ﻻ ﻴﺠوز اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻓﻲ أﺴﻬم اﻝﺸرﻜﺎت اﻝﻀﺎﻝﻌﺔ ﻓﻲ واﺤد أو أﻜﺜر ﻤن
اﻷﻨﺸطﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:
 اﻝﺘﻌﺎﻤل ﺒﺴﻌر اﻝﻔﺎﺌدة أو اﻷدوات اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻏﻴر اﻝﺸرﻋﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻝكأﻨﺸطﺔ اﻝﻤﺼﺎرف اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ اﻝﻤﺤرﻤﺔ.
 إﻨﺘﺎج وﺘوزﻴﻊ وﺘﺴوﻴق اﻝﺴﻠﻊ اﻝﻤﺤرﻤﺔ ﻜﺎﻝدﺨﺎن وﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻪواﻝﺨﻤور واﻝﻤﺨدرات واﻝﺨﻨﺎزﻴر وﻝﺤوﻤﻬﺎ واﻝﻠﺤوم ﻏﻴر اﻝﻤذﻜﺎة
ﺸرﻋﺎً وﺼﻨﺎﻋﺔ اﻝﻘﻤﺎر واﻝﻤﻨﺘﺠﻌﺎت واﻝﻔﻨﺎدق واﻝﻤطﺎﻋم ذات اﻝﻨﺸﺎط
اﻝﻤﺤرم.
 إﻨﺘﺎج وﻨﺸر اﻝوﺴﺎﺌل واﻝﻤطﺒوﻋﺎت اﻝﺘﻲ ﺘدﻋو ﻝﻺﺒﺎﺤﻴﺔ. اﻝﻤﺸﺘﻘﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤن أدوات اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت واﻝﺨﻴﺎرات وﻋﻘود اﻝﻤﻨﺎﻗﻠﺔواﻷﺴﻬم اﻝﻤﻤﺘﺎزة.
) (2اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﻋﻘود اﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت ﻝﻠﻌﻤﻼت.
) (3اﻷوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤﺼدرة ﻤن ﺸرﻜﺎت ﺘﻜون ﻤﺼﺎدر دﺨﻠﻬﺎ ذات ﻋﻼﻗﺔ
ﺒﺎﻝﻘطﺎﻋﺎت اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:
) أ(

اﻝﺒﻨوك اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ وﺸرﻜﺎت اﻝﺘﺄﻤﻴن أو اﻷﻨﺸطﺔ ذات اﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﺄﺴﻌﺎر اﻝﻔﺎﺌدة.

)ب( إﻨﺘﺎج وﺘوزﻴﻊ ﻤﻨﺘﺠﺎت اﻝﻜﺤول) .ج( إﻨﺘﺎج وﺘوزﻴﻊ اﻷﺴﻠﺤﺔ.
)د( اﻝﻤﻘﺎﻤرة) .ﻫـ( إﻨﺘﺎج وﺘوزﻴﻊ ﻝﺤوم اﻝﺨﻨزﻴر أو أي أﻨﺸطﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ
ﻏﻴر ﺸرﻋﻴﺔ) .و( اﻝﻔﻨﺎدق واﻝﻤﻨﺘﺠﻌﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻘدم ﺨدﻤﺎت ﻏﻴر ﺸرﻋﻴﺔ.
)ز( إﻨﺘﺎج وﺘوزﻴﻊ اﻝﺨﻤور واﻝﻤﺨدرات وأﻤﺜﺎل ذﻝك.
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)ب( اﻝﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ:
ﻻ ﻴﺠوز اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﺸرﻜﺎت ﺘﺒﻠﻎ ﻤﻌدﻻﺘﻬﺎ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
) (1ﻤﺠﻤوع اﻝﻘروض اﻝرﺒوﻴﺔ أﻜﺜر ﻤن  %33ﻤن اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺴوﻗﻴﺔ
ﻝﻤوﺠوداﺘﻬﺎ )اﻝﻘروض اﻝرﺒوﻴﺔ ﺘﺸﻤل اﻝﻘروض ﻗﺼﻴرة اﻷﺠل ،اﻝﻘروض
طوﻴﻠﺔ اﻷﺠل اﻝﻤﺴﺘﺤﻘﺔ واﻝﻘروض طوﻴﻠﺔ اﻷﺠل(.
) (2اﻝﻨﻘد زاﺌداً اﻝوداﺌﻊ اﻝﻤﺼرﻓﻴﺔ واﻷوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝرﺒوﻴﺔ ﻗﺼﻴرة اﻷﺠل
ﺘزﻴد ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ ﻋن  %33ﻤن اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺴوﻗﻴﺔ ﻝﻤوﺠوداﺘﻬﺎ.
) (3اﻝدﺨل ﻤن ﻤﺼﺎدر رﺒوﻴﺔ أو ﻤﺼﺎدر ﻏﻴر ﺸرﻋﻴﺔ أﺨرى ﺘزﻴد ﻋن %5
ﻤن اﻝدﺨل اﻝﻜﻠﻲ ﻝﻠﺸرﻜﺔ ﻤن ﻤﺨﺘﻠف اﻝﻤﺼﺎدر.
) (14ﺘﺘﻜون اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﺸرﻋﻴﺔ ﻝﻔﺎﻝﻜم ﻤن اﻝﻌﻠﻤﺎء:
) (1اﻝﺸﻴﺦ  /ﻋﺒد اﷲ ﺒن ﺴﻠﻴﻤﺎن اﻝﻤﻨﻴﻊ.
) (2اﻝدﻜﺘور  /ﻤﺤﻤد ﺒن ﻋﻠﻲ اﻝﻘري.
) (3اﻝدﻜﺘور /ﺤﻤد ﺒن ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن اﻝﺠﻨﻴدل.
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 6اﻝﻤﺨﺎطر اﻝرﺌﻴﺴﺔ

ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن دراﺴﺔ ﻤﺨﺎطر اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻤذﻜورة أدﻨﺎﻩ )ﻤن ﻏﻴر ﺤﺼر(

ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻝﺼﻨدوق واﻝﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺼﻨدوق ﻓﺎﻝﻜم اﻝﻤﺘداول ﻝﻘطﺎع اﻝﺒﺘروﻜﻴﻤﺎوﻴﺎت واﻝﺘﻲ
ﻴﻤﻜن أن ﻴﺘﻌرﻀون ﻝﻬﺎ وﻗد ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ اﺴﺘﺜﻤﺎرﻫم ﻓﻲ اﻝﺼﻨدوق:
ﺘﺸﻤل ﻤﺨﺎطر اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻝﺼﻨدوق ﻤن ﻏﻴر ﺤﺼر ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
) (1ﻤﺨﺎطر اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر:
ﻗد ﻴﺘﻌرض اﻝﺼﻨدوق ﻝﻤﺨﺎطر اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن أن ﺘؤدي ﻝﺨﺴﺎرة اﻷﻤوال
اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرة .وﻻ ﻴﻘدم ﻤدﻴر اﻝﺼﻨدوق ﺘﻌﻬداً أو اﻝﺘزاﻤﺎً ﺒﺄن أﻫداف اﻝﺼﻨدوق
ﺴﺘﺘﺤﻘق .اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻝﺼﻨدوق ﻻﻴﻌد ودﻴﻌﺔً ﻝدى أي ﺒﻨك ﻤﺤﻠﻲ ﻴﺴوق أو ﻴﺒﻴﻊ
اﻷوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ أو ﺘﺎﺒﻊ ﻝﺼﻨدوق اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر.
) (2ﻤﺨﺎطر اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻷﺴﻬم:
ﻗد ﻴﺘﻌرض اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻝﺼﻨدوق ﻝﻠﻤﺨﺎطر اﻝﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ
ﺼﻨﺎدﻴق اﻷﺴﻬم اﻝﻌﺎدﻴﺔ واﻝﺘﻲ ﻗد ﺘﺘﻀﻤن ﻤﺨﺎطر ﺘﻘﻠﺒﺎت اﻝﺴوق واﻝﺘﻘﻠﺒﺎت
اﻝﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻓﻲ أﺴﻌﺎر اﻷﺴﻬم ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻌواﻤل اﻝﻌرض واﻝطﻠب وﻤﺨﺎطر اﻝﺘﻀﺨم
وﻤﺨﺎطر اﻝﺴﻴوﻝﺔ وﻏﻴر ذﻝك ﻤن اﻝﻤﺨﺎطر اﻝﻤﻨﺘظﻤﺔ وﻏﻴر اﻝﻤﻨﺘظﻤﺔ .وﻴﻤﻜن أن
ﺘﻨﺨﻔض أﺴﻌﺎر اﻷﺴﻬم ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻠﻌواﻤل اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ أو ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻠﺘوﻗﻌﺎت أو ﻋواﻤل
ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﺸرﻜﺎت اﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﺜﻤر ﻓﻴﻬﺎ اﻝﺼﻨدوق .ﻓﻤﺜﻼً اﻝﺘﻘﺎرﻴر ﻏﻴر اﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻋن
اﻝﻌواﺌد ﻗد ﺘؤدي اﻝﻰ اﻨﺨﻔﺎض اﻝﺴوق وﻗد ﺘﻜون أﺴﻌﺎر اﻷﺴﻬم اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﺒﻌض
اﻝﻤﺼدرﻴن ﻝﻬﺎ اﺴﺘﺠﺎﺒﺔ أﺴرع ﻝﻠﺘﺤرﻜﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺤدث ﻓﻲ اﻝﺴوق .ﻜﻤﺎ أن
اﻻﻨﺨﻔﺎض اﻝذي ﻴﺤدث ﻓﻲ اﻝﺴوق ﻴؤﺜر ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺴﻬم اﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﺜﻤر ﻓﻴﻬﺎ
اﻝﺼﻨدوق .وﻗد ﺘﻨﺨﻔض ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺤﻔظﺔ اﻝﺼﻨدوق ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻌدم ﻗدرة اﻝﻤﺼدر ﻝﻠوﻓﺎء
ﺒﺎﻝﺘوزﻴﻌﺎت اﻝﻤﺘوﻗﻌﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻷوﻀﺎع اﻝﺸرﻜﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ.
) (3ﻤﺨﺎطر اﻹدارة ﻏﻴر اﻝﻨﺸطﺔ )ﻤﺨﺎطر اﻝﻤؤﺸر(:
ﻴﺘﺒﻊ اﻝﺼﻨدوق أﺴﻠوب اﻹدارة ﻏﻴر اﻝﻨﺸطﺔ ﺒﻤﺘﺎﺒﻌﺔ أداء اﻝﻤؤﺸر وﻴﺨﺘﻠف ذﻝك
ﻋن أﺴﻠوب اﻹدارة اﻝﻨﺸطﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺎوز أداء اﻝﻤؤﺸر ﺒﺎﻻﻨﺘﻘﺎء اﻝﻤﺒﺎﺸر
واﻝﻨﺸط ﻝﻸﺴﻬم اﻝﻤﺴﺘﻬدﻓﺔ .وﻗد ﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻰ ذﻝك إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ إﺤﺘﻔﺎظ اﻝﺼﻨدوق
ﺒﻤﻜوﻨﺎت ﻤن أﺴﻬم اﻝﻤؤﺸر ﺒﻐض اﻝﻨظر ﻋن اﻝﺘطورات ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻜﻠﻲ أو
ﻓﻲ أداء أﺴﻬم أو ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ .اﻹﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺄﺴﻬم ﺸرﻜﺎت ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ دون اﻹﺴﺘﺠﺎﺒﺔ
ﻝﻠﺘﻐﻴر ﻓﻲ ﻋواﻤل اﻝﺴوق أو ﻓﻲ ﻤﺴﺘوى أداء أﺴﻬم ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻗد ﻴﻨﻌﻜس ﺴﻠﺒﺎً ﻋﻠﻰ
أداء اﻝﺼﻨدوق.
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) (4ﻤﺨﺎطر اﻨﺨﻔﺎض ﻤﻌﺎﻤل اﻻرﺘﺒﺎط:
ﻋواﺌد اﻝﺼﻨدوق ﻗد ﻻ ﺘﺘطﺎﺒق ﻤﻊ ﻋواﺌد اﻝﻤؤﺸر ﺒﺴﺒب ﺘﻌرض اﻝﺼﻨدوق ﻝﻌدد ﻤن
ﻤﺼﺎرﻴف اﻝﺘﺸﻐﻴل ﻏﻴر ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺘطﺒﻴق ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﻤؤﺸر وﻗد ﻴﺘﺤﻤل اﻝﺼﻨدوق
ﺒﻌض ﻤﺼﺎرﻴف ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺘﻲ اﻝﺒﻴﻊ واﻝﺸراء ﻋﻨد إﺠراء ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻋﺎدة
اﻝﺘوازن ﻝﻜﻲ ﺘﻌﻜس اﻝﺘﻐﻴﻴرات اﻝﺘﻲ ﺘﺤدث ﻓﻲ ﻤﺤﻔظﺔ اﻝﻤؤﺸر.
وﻗد ﻻ ﺘﻜون اﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻝﺼﻨدوق ﺒﺎﻝﻜﺎﻤل ﻓﻲ اﻷﺴﻬم ﺒﺴﺒب اﻝﺘدﻓﻘﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ أو
اﻻﺤﺘﻴﺎطﻴﺎت اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺤﺘﻔظ ﺒﻬﺎ اﻝﺼﻨدوق ﻝﻤواﺠﻬﺔ أي ﻤﺼﺎرﻴف أو اﻝﺘزاﻤﺎت.
) (5ﻤﺨﺎطر اﻝﺘرﻜﻴز )ﻤﺨﺎطر اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻘطﺎﻋﻲ(:
ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺘرﻜﻴز اﻝﻤؤﺸر ﻋﻠﻰ ﻗطﺎع ﺼﻨﺎﻋﺔ او ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻝﺼﻨﺎﻋﺎت ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ
ﻓﺈن اﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻝﺼﻨدوق ﺘﻜون ﻤرﻜزة ﻋﻠﻰ ذﻝك اﻝﻘطﺎع ﺤﻴث ﻴﺘﺒﻊ اﻝﺼﻨدوق ﺘوزﻴﻊ
وأوزان ﻤﺤﻔظﺔ اﻝﻤؤﺸر .وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﺤﺎﻝﺔ ﻓﺈن ﻗﻴم وﺤدات اﻝﺼﻨدوق ﻗد ﺘرﺘﻔﻊ أو
ﺘﻨﺨﻔض ﻓﻲ اﻝﺴوق أﻜﺜر أو أﻗل ﻤن أﺴﻌﺎر وﺤدات اﻝﺼﻨﺎدﻴق اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺜﻤر ﻓﻲ
أﺴﻬم اﻝﺸرﻜﺎت ﻓﻲ ﻗطﺎﻋﺎت ﻤﺘﻨوﻋﺔ ﻓﻲ اﻝﺴوق.
) (6ﻤﺨﺎطر ﻋدم اﻝﺘﻨوﻴﻊ:
ﻓرص ﺘﻨوﻴﻊ ﻤﺤﻔظﺔ اﻝﺼﻨدوق ﻤﺤدودة ﻓﻲ إطﺎر ﻤﻜوﻨﺎت ﻤﺤﻔظﺔ اﻝﻤؤﺸر
اﻹرﺸﺎدي وﻓﻲ إطﺎر اﻝﻘطﺎع اﻝﻤﺴﺘﻬدف وﻴﺠوز أن ﻴﺴﺘﺜﻤر اﻝﺼﻨدوق ﺒﻨﺴب ﻜﺒﻴرة
ﻤن أﺼوﻝﻪ ﻓﻲ أﺴﻬم ﻋدد ﻤﺤدود ﻤن اﻝﻤﺼدرﻴن ﻓﻲ إطﺎر اﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ وﺴﻴﺎﺴﺔ
اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻝﺼﻨﺎدﻴق اﻝﺘﻲ ﺘﺘوﻓر ﻝﻬﺎ ﻓرص ﺘﻨوﻴﻊ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻋﺒر اﻷﺴﻬم
اﻝﻤدرﺠﺔ ﻓﻲ اﻝﺴوق .وﻋﻠﻴﻪ ﻴﻤﻜن أن ﻴﺘﺄﺜر أداء اﻝﺼﻨدوق ﺒﺎﻝﺘﻘﻠﺒﺎت ﻓﻲ أداء ﻋدد
ﻤﺤدود ﻨﺴﺒﻴﺎً ﻤن اﻷﺴﻬم.
) (7ﻤﺨﺎطر اﻝﺘواﻓق اﻝﺸرﻋﻲ:
ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﻋدم ﺘواﻓق أي ﺴﻬم ﻓﻲ ﻤﺤﻔظﺔ اﻝﻤؤﺸر ﻴﺘم اﻝﺘﺨﻠص ﻤﻨﻪ وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﻜون
ﻓرص اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻝﻠﺼﻨدوق ﻓﻲ ﺤﻴز ﻀﻴق ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻌﺎﻝم اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻤﺘﺎح
ﻝﻠﺼﻨﺎدﻴق اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻗد ﻴﻘﻠل ﻤن اﻝﻔرص أﻤﺎم اﺴﺘﺜﻤﺎرت اﻝﺼﻨدوق.
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) (8ﻤﺨﺎطر اﻝﺴﻴوﻝﺔ:
ﻴﺨﺘﻠف اﻝﺼﻨدوق ﻋن اﻝﺼﻨﺎدﻴق اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ ،ﺤﻴث ﻴﺴﺘطﻴﻊ اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرون ﺒﻴﻊ وﺸراء
وﺤدات اﻝﺼﻨدوق ﻓﻲ أي وﻗت ﺨﻼل ﺴﺎﻋﺎت اﻝﺘداول اﻝﻴوﻤﻲ وﻻ ﻴﻤﻜﻨﻬم ﺒﻴﻊ أو
ﺸراء اﻝوﺤدات ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸر ﻤن ﻤدﻴر اﻝﺼﻨدوق .وﻋﻠﻰ أي ﺤﺎل ،ﻓﻘد وﻗﻊ ﻤدﻴر
اﻝﺼﻨدوق اﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻤﻊ ﺼﺎﻨﻊ اﻝﺴوق ﻝﺘوﻓﻴر اﻝﺴﻴوﻝﺔ اﻝﻀرورﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺴوق ﻋن طرﻴق
أﻋطﺎء اﻷﺴﻌﺎر ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺘﻲ اﻝﺒﻴﻊ أو ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺸراء ﺒﻬﺎﻤش ﺒﻴن اﻝﺴﻌرﻴن ﻗدرﻩ %2
ﺒﺤد أﻗﺼﻰ .وﻻ ﻴوﺠد ﺘﻌﻬد ﺒﺄن اﻝﺴﻴوﻝﺔ ﺴﺘﻜون ﻤﺘوﻓرة ﻓﻲ ﻜل اﻷوﻗﺎت ،ﻓﻘد ﻻ
ﻴﺘﻤﻜن ﺼﺎﻨﻊ اﻝﺴوق ﻷﺴﺒﺎب ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤن ﺘوﻓﻴر اﻝﺴﻴوﻝﺔ اﻝﻤطﻠوﺒﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻤر.
اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن اﻝذﻴن ﻴﺘوﻓر ﻝدﻴﻬم ﻋدد ﻜﺎف ﻤن وﺤدات اﻝﺼﻨدوق ﻴﻤﻜﻨﻬم اﻻﺘﺼﺎل
ﺒﺼﺎﻨﻊ اﻝﺴوق ﻝﺘرﺘﻴب اﺴﺘرداد ﻋﻴﻨﻲ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸر ﻤن ﻤدﻴر اﻝﺼﻨدوق ﻋﻨد
اﻝﻀرورة وﺤﺴب ﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﻪ اﻝﻨظﺎم.
) (9ﻤﺨﺎطر اﻨﺨﻔﺎض ﺘﺴﻌﻴر اﻝوﺤدات:
ﺘﺘﺤدد اﺴﻌﺎر اﻝوﺤدات ﻓﻲ ﺴوق اﻝﺘداول ﺒﺘﺄﺜﻴر ﻋواﻤل اﻝﻌرض واﻝطﻠب .وﻴﻘوم
ﻤدﻴر اﻝﺼﻨدوق ﺒﺎﻹﻋﻼن ﻋن اﻝﺴﻌر اﻹرﺸﺎدي ﻝﻠوﺤدات ﻜل  15ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺨﻼل
ﺴﺎﻋﺎت اﻝﺘداول .وﺒﺘﺄﺜﻴر ﻋواﻤل اﻝﻌرض واﻝطﻠب ﻓﻲ اﻝﺴوق ﻗد ﺘﺘذﺒذب أﺴﻌﺎر
اﻝوﺤدات ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﺎﻝﺴﻌر اﻹرﺸﺎدي .وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺎن ﺴﻌر اﻝﺴوق ﻗد ﻴﻜون أﻋﻠﻰ أو
أﻗل ﻤن اﻝﺴﻌر اﻹرﺸﺎدي .وﻋﻠﻴﻪ ﻗد ﻴﺘﻌرض اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرون ﻝﻤﺨﺎطر ﺘدﻨﻲ أﺴﻌﺎر
اﻝوﺤدات ﺘﺤت ﻤﺴﺘوى اﻝﺴﻌر اﻹرﺸﺎدي .وﻋﻠﻰ أي ﺤﺎل ،ﻓﺎن ﻨﺴﺒﺔ اﻻﻨﺤراف ﺒﻴن
ﺴﻌر اﻝﺴوق واﻝﺴﻌر اﻹرﺸﺎدي ﺘﻜون ﻓﻲ اﻝﻐﺎﻝب ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ.
) (10ﻤﺨﺎطر وﻗف اﻝﺘداول ﻓﻲ اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺴﺘﻬدﻓﺔ )أﺴﻬم اﻝﻤؤﺸر(:
ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ وﻗف اﻝﺘداول ﻓﻲ اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺴﺘﻬدﻓﺔ ﻓﺎن ﻤدﻴر اﻝﺼﻨدوق ﻗد ﻻ ﻴﺘﻤﻜن
ﻤن إﺼدار ﺴﻌر اﻝوﺤدة اﻹرﺸﺎدي أو ﺼﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺼول ،وﻗد ﻴﺘرﺘب ﻋﻠﻰ ذﻝك
وﻗف ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺴوق اﻷوﻝﻲ ﻹﺼدار واﺴﺘرداد وﺤدات اﻝﺘﻜوﻴن وﻗد ﻴﻜون ﻝذﻝك
اﻹﺠراء ﺘﺄﺜﻴر ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ أﺴﻌﺎر اﻝوﺤدات اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻓﻲ اﻝﺴوق .وﻋﻠﻴﻪ ﻗد ﻴواﺠﻪ
اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرون ﻤﺨﺎطر اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒوﺤدات اﻝﺘداول ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝذي ﻗد ﻻ ﻴﻜون ﻤﻤﻜﻨﺎً
ﺘداول واﺤد )أو أﻜﺜر( ﻤن اﻷﺴﻬم ﻓﻲ اﻝﺴوق ﻤﻤﺎ ﻗد ﻴﻌرض اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرون ﻝﻤﺨﺎطر
اﻝﺘﺴﻌﻴر واﻝﺴﻴوﻝﺔ.
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 7ﻤواﺼﻔﺎت وﺤدات
اﻝﺼﻨدوق

) (1وﺤدات اﻝﺼﻨدوق ﻫﻲ ﻤن ﻨﻔس اﻝﻨوع وﻝﻬﺎ ﻨﻔس اﻝﻘﻴﻤﺔ واﻝﻤﻤﻴزات واﻝﺤﻘوق
وﻝﻴس ﻝﻬﺎ ﺤﻘوق ﺘﺼوﻴت .وﻻ ﺘﻤﺜل وﺤدات اﻝﺼﻨدوق ﻝﺤﺎﻤﻠﻴﻬﺎ ﻤﻠﻜﻴﺔ
ﻨﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ أﺴﻬم اﻝﺼﻨدوق ،واﻨﻤﺎ ﺘﻤﺜل ﺤﺼﺔ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺼﻨدوق.
) (2ﺘﺘﻜون ﻜل رزﻤﺔ إﺼدار أو اﺴﺘرداد ﻤن  25,000وﺤدة ﻤن وﺤدات
اﻝﺼﻨدوق اﻝﻤﺘداوﻝﺔ.
) (3اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻷوﻝﻴﺔ ﻝوﺤدة اﻝﺼﻨدوق   20ﺴﻌودي.
) (4ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺼدار واﺴﺘرداد وﺤدات اﻝﺼﻨدوق ﺘﻜون ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﻋﻴﻨﻲ ﺤﻴث
ﻴﺘﺒﺎدل ﻤدﻴر اﻝﺼﻨدوق وﺼﺎﻨﻊ اﻝﺴوق وﺤدات اﻝﺼﻨدوق ﻤﻘﺎﺒل ﺴﻠﺔ ﻤن اﻷﺴﻬم
ﻋن طرﻴق أﻤﻴن اﻝﺤﻔظ ﻷﻏراض إﺼدار واﺴﺘرداد اﻝوﺤدات .
) (5ﺘﺼدر وﺤدات اﻝﺼﻨدوق اﻝﻜﺘروﻨﻴﺎً ﻓﻲ ﺸﻜل ﺴﺠل اﻝﻜﺘروﻨﻲ وﻻ ﺘﺼدر ﻓﻲ
ﺸﻜل ﺸﻬﺎدات ورﻗﻴﺔ.

 8ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺴوق اﻷوﻝﻲ

)أ( ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺼﻨدوق ﺘﺘم ﻓﻘط ﺒﻴن ﻤدﻴر اﻝﺼﻨدوق وﺼﺎﻨﻊ اﻝﺴوق .ﻋﻤﻠﻴﺎت

ﻹﺼدار واﺴﺘرداد

اﻹﺼدار واﻻﺴﺘرداد ﺘﺘم ﻋﻠﻰ أﺴﺎس رزم ﻤن وﺤدات اﻝﺼﻨدوق اﻝﻤﺘداوﻝﺔ )ﻜل

اﻝوﺤدات

رزﻤﺔ ﺘﺤﺘوي ﻋﻠﻰ  25,000وﺤدة ﻤﺘداوﻝﺔ(
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻋرض ﻵﻝﻴﺔ اﻝﺘﺒﺎدل اﻝﻌﻴﻨﻲ ﻷﻏراض إﺼدار وﺤدات اﻝﺼﻨدوق:
) (1ﻴﻘوم ﻤدﻴر اﻝﺼﻨدوق ﺒﻌرض ﺘﻔﺎﺼﻴل ﻤﻜوﻨﺎت رزم اﻝوﺤدات )اﻷﺴﻬم
واﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﻴوﻤﻲ ﻗﺒل ﺒدء ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺘداول( .ﻜل رزﻤﺔ
وﺤدات ﺘﻌﺎدل  25,000وﺤدة ﻤن وﺤدات اﻝﺼﻨدوق اﻝﻤﺘداوﻝﺔ.
) (2ﻴﻘوم ﺼﺎﻨﻊ اﻝﺴوق ﺒﺘﻘدﻴم طﻠب ﻝﻤدﻴر اﻝﺼﻨدوق ﻹﺼدار وﺤدات .
) (3ﻴﻘوم ﺼﺎﻨﻊ اﻝﺴوق ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝوﻗت ﺒﺎﻴداع ﺴﻠﺔ ﻤن اﻷﺴﻬم ﻤﻊ ﻤﺒﺎﻝﻎ ﻨﻘدﻴﺔ
ﻝدى أﻤﻴن اﻝﺤﻔظ ﺘﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ ﻋدد رزم اﻝوﺤدات اﻝﻤطﻠوب إﺼدارﻫﺎ.
) (4ﻴﻘوم ﻤدﻴر اﻝﺼﻨدوق ،ﺒﻌد اﻝﻤراﺠﻌﺔ اﻝﻤﺒدﺌﻴﺔ ،ﺒﺎﻋﺘﻤﺎد طﻠب إﺼدار رزم
اﻝوﺤدات.
) (5ﻴﻘوم أﻤﻴن اﻝﺤﻔظ ﺒﺎﻝﺘﺄﻜد ﻤن أن ﺴﻠﺔ اﻷﺴﻬم واﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﺘﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ
ﻋدد وﺤدات اﻝﺘﻜوﻴن اﻝﻤطﻠوﺒﺔ.
) (6ﻴﻘوم أﻤﻴن اﻝﺤﻔظ ﺒﺘﺤوﻴل ﺴﻠﺔ اﻷﺴﻬم ﻤن ﺤﺴﺎب ﺼﺎﻨﻊ اﻝﺴوق اﻝﻰ
ﺤﺴﺎب اﻝﺼﻨدوق.
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) (7ﻴﻨﺴق أﻤﻴن اﻝﺤﻔظ ﻤﻊ ﺘداول ﻹﺼدار ٕوادراج رزم اﻝوﺤدات )ﺘﻘوم ﺘداول
ﺒﺈﺼدار ٕوادراج رزم اﻝوﺤدات (.
) (8ﻴﺘم إﻴداع رزم اﻝوﺤدات ﻓﻲ ﺤﺴﺎب ﺼﺎﻨﻊ اﻝﺴوق.
) (9ﻴﻘوم ﺼﺎﻨﻊ اﻝﺴوق ﺒﺘﺴﺠﻴل أواﻤر اﻝﺒﻴﻊ ﻓﻲ اﻝﺴوق أو اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒرزم اﻝوﺤدات
اﻝﺠدﻴدة ﻀﻤن ﻤﺨزوﻨﻪ )أﻗﺼﻰ ﻫﺎﻤش ﻴﻤﻜن ﻝﺼﺎﻨﻊ اﻝﺴوق اﻝﺘﻌﺎﻤل ﻓﻲ
إطﺎرﻩ ﻓﻲ اﻝﺴوق ﻫو .(%2
) (10ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻴوم ﺘﻘوم ﺘداول ﺒﺎﻝﺘﺄﻜد ﻤن أن ﻋدد اﻝوﺤدات اﻝﻤﺼدرة ﺘﺘواﻓق ﻤﻊ
ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺴﺘﻠﻤﺔ.
) (11ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ وﺠود أي اﺨﺘﻼﻓﺎت ﺒﻴن ﻋدد اﻝوﺤدات اﻝﻤﺼدرة وﻋدد اﻷﺴﻬم
ﻴﻘوم أﻤﻴن اﻝﺤﻔظ ﺒﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﺠب .ﻴﻘوم ﻤدﻴر اﻝﺼﻨدوق ﺒﺤﺴﺎب اﻝﻤﺒﺎﻝﻎ
اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻝﺼﺤﻴﺤﺔ ﻝﻴوم اﻝﺘﻌﺎﻤل وﻓﻘﺎً ﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﺼﻨدوق .أي ﻗﺼور أو
زﻴﺎدات ﻴﺘم ﺘﺴوﻴﺘﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل أﻤﻴن اﻝﺤﻔظ ﻤﻊ ﺼﺎﻨﻊ اﻝﺴوق ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻴوم.
ب( إﺠراءات اﺴﺘرداد وﺤدات اﻝﺼﻨدوق اﻝﻤﺘداوﻝﺔ:
 (1ﻴﻘدم ﺼﺎﻨﻊ اﻝﺴوق طﻠب ﻝﻤدﻴر اﻝﺼﻨدوق ﻻﺴﺘرداد رزم وﺤدات اﻝﺼﻨدوق.
 (2ﻴﻘوم ﺼﺎﻨﻊ اﻝﺴوق ﻓﻲ ﻨﻔس اﻝوﻗت ﺒﺈﻴداع رزم اﻝوﺤدات اﻝﻤﺴﺘردة ﻓﻲ
ﺤﺴﺎب ﺼﺎﻨﻊ اﻝﺴوق ﻝدى أﻤﻴن اﻝﺤﻔظ.
 (3ﻴﻘوم ﻤدﻴر اﻝﺼﻨدوق ﺒﻌد اﻝﻤراﺠﻌﺔ اﻝﻤﺒدﺌﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﻤﺎد طﻠب اﺴﺘرداد رزم
اﻝوﺤدات.
 (4ﻴﻘوم أﻤﻴن اﻝﺤﻔظ ﺒﺎﻝﺘﺄﻜد ﻤن ﻤطﺎﺒﻘﺔ ﻋدد اﻝوﺤدات اﻝﻤودﻋﺔ ﻤﻊ طﻠب
اﻻﺴﺘرداد.
 (5ﻴﻘوم أﻤﻴن اﻝﺤﻔظ ﺒﺎﻝﺘﻨﺴﻴق ﻤﻊ ﺘداول ﻝﺘﻨﻔﻴذ اﻻﺴﺘرداد )ﺘﻘوم ﺘداول ﺒﺎﺴﺘرداد
اﻝوﺤدات ٕواﺴﻘﺎطﻬﺎ ﻤن ﺴﺠل اﻝﺘداول(.

 (6ﻴﻘوم أﻤﻴن اﻝﺤﻔظ ﺒﺎﻴداع ﺴﻠﺔ اﻷﺴﻬم واﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻨﻘدﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺴﺎب ﺼﺎﻨﻊ
اﻝﺴوق.
 (7ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻴوم ﺘﻘوم ﺘداول ﺒﺎﻝﺘﺄﻜد ﻤن أن ﻋدد اﻝوﺤدات اﻝﻤﺴﺘردة ﺘﺘواﻓق
ﻤﻊ ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺴﺘﻠﻤﺔ.
 (8ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ أي اﺨﺘﻼﻓﺎت ﻴﻘوم أﻤﻴن اﻝﺤﻔظ ﺒﺘﺴوﻴﺘﻬﺎ وﻓﻘﺎً ﻝﻤﺎ ﻫو ﻤطﻠوب.
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 (9ﻴﻘوم ﻤدﻴر اﻝﺼﻨدوق ﺒﺤﺴﺎب اﻝﻨﻘد اﻝﻤطﻠوب ﺒﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻴوم وﻓﻘﺎً ﻝﺴﻴﺎﺴﺎت
اﻝﺼﻨدوق .أي ﻗﺼور أو زﻴﺎدات ﻓﻲ اﺴﺘرداد وﺤدات اﻝﺼﻨدوق ﺘﺘم ﺘﺴوﻴﺘﻬﺎ
ﻋن طرﻴق أﻤﻴن اﻝﺤﻔظ ﻤﻊ ﺼﺎﻨﻊ اﻝﺴوق ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻴوم.
ج( ﻴﺘم ﺤﺴﺎب اﻝﻨﻘد اﻝﻤطﻠوب ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻴوم ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﺼﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺼول
)ﺒﺎﻓﺘراض ﻋدم وﺠود إﺼدارات أو اﺴﺘردادات ﺘﻤت ﺨﻼل اﻝﻴوم( .ﺘﺘﺒﻊ آﻝﻴﺔ
ﺘﻘوﻴم اﻝوﺤدات ﻨﻔس آﻝﻴﺔ ﺘﻘوﻴم اﻝﺼﻨﺎدﻴق اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ اﻝﻌﺎدﻴﺔ .ﺨﻼل اﻝﻴوم
ﻴﺘم ﻤﺒﺎدﻝﺔ ﺴﻠﺔ اﻝﻨﻘد ﻤﻊ ﺼﺎﻨﻊ اﻝﺴوق ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻝﻨﻘد ﻵﺨر ﻴوم وﻋﻠﻰ
أي ﺤﺎل ﻓﺈن ﺼﺎﻓﻲ اﻝﺘﺴوﻴﺎت ﺘﺘم ﺒﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻴوم.
د( اﻝوﻗت اﻝﻤﺤدد ﻝﺘﻘدﻴم طﻠﺒﺎت اﻹﺼدار واﻻﺴﺘرداد ﻝﻠوﺤدات ﻫو ﻗﺒل 15
دﻗﻴﻘﺔ ﻤن إﻏﻼق اﻝﺴوق ﻓﻲ ﻴوم اﻝﺘداول.
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ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺴوق اﻝﺜﺎﻨوي

ﻻ ﻴﻤﻜن ﻝﻠﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن اﻷﻓراد اﻻﺸﺘراك ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻝﺴوق اﻷوﻝﻲ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸر ﻤﻊ

)ﺒﻴﻊ وﺸراء وﺤدات

ﻤدﻴر اﻝﺼﻨدوق ﻷﻏراض إﺼدار واﺴﺘرداد اﻝوﺤدات .وﻴﻤﻜﻨﻬم ﻤﻤﺎرﺴﺔ ذﻝك ﻤن

اﻝﺼﻨدوق اﻝﻤﺘداول(

ﺨﻼل ﺼﺎﻨﻊ اﻝﺴوق ﺤﻴث أﻨﻪ اﻝﺠﻬﺔ اﻝوﺤﻴدة اﻝﻤرﺨص ﻝﻬﺎ ﻝﻠﺘﻌﺎﻤل ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸر
ﻤﻊ ﻤدﻴر اﻝﺼﻨدوق .
ﻴﺘم ﺘداول وﺤدات اﻝﺼﻨدوق ﺒﻨﻔس اﻝطرﻴﻘﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺘم ﺒﻬﺎ ﺘداول اﻷﺴﻬم اﻝﻤدرﺠﺔ ﻓﻲ
اﻝﺴوق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ )ﺘداول( .وﻝذﻝك ﻓﺎن اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن اﻷﻓراد ﻴﻤﻜﻨﻬم ﺒﻴﻊ وﺸراء
اﻝوﺤدات أﺜﻨﺎء ﺴﺎﻋﺎت اﻝﺘداول اﻝﻴوﻤﻲ ﻤن ﺨﻼل اﻝوﺴطﺎء اﻝﻤﺎﻝﻴﻴن اﻝﻤرﺨص ﻝﻬم.
اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن ﻋرﻀﺔ ﻝدﻓﻊ رﺴوم ﺘﻌﺎﻤل ﻓﻲ اﻝﺴوق وﻓﻘﺎً ﻝﻸﺴﻌﺎر اﻝﺴﺎﺌدة ﻓﻲ اﻝﺴوق
وﻓﻘﺎ ﻝﻘواﻋد اﻝﺘداول.
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ﺘﻘوﻴم اﻝﺼﻨدوق

ﺴوف ﻴﻜون ﻫﻨﺎك ﺘﻘوﻴم إرﺸﺎدي ﻤﺘﻜرر ﻝﺼﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ أﺼول اﻝﺼﻨدوق ﺒﺈﺼدار
ﺘﻘوﻴم إرﺸﺎدي ﻜل  15ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺨﻼل ﺴﺎﻋﺎت اﻝﺘداول ،ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﻝﺘﻘوﻴم ﺼﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ
اﻷﺼول ﺒﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻴوم )أﻨظر ﺼﻔﺤﺔ اﻝﺘﻌﺎرﻴف(.
ﺼﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺼول ﺘﻤﺜل ﺼﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻝﺼﻨدوق ﺒﻨﻬﺎﻴﺔ ﻜل ﻴوم ﻋﻤل .ﻴﺘم ﺤﺴﺎب
ﺼﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺼول ﺒﺤﺴﺎب ﻗﻴﻤﺔ ﻜﺎﻓﺔ ﻤوﺠودات اﻝﺼﻨدوق ﺒﺴﻌر اﻹﻏﻼق
ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ اﻝﻰ أي ﻋﻨﺎﺼر ﻨﻘدﻴﺔ ﻤوﺠودة ﻨﺎﻗﺼ ًﺎ أي ﻤﺼﺎرﻴف ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻤﺤﺴوﺒﺔ
ﺒﻨﻬﺎﻴﺔ ﻴوم اﻝﻌﻤل ،وﻴﺤﺴب ﺼﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺼول ﻝﻠوﺤدة ﺒﻘﺴﻤﺔ اﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدد
اﻝوﺤدات اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ وﻗت اﻝﺘﻘوﻴم.
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻘوﻴم ﺼﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺼول ﺘﺘم ﺒﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﻴوم وﻴﺘم ﺤﺴﺎب وﻨﺸر اﻷﺴﻌﺎر
ﺨﻼل ﺴﺎﻋﺘﻴن ﻤن وﻗت اﻏﻼق اﻝﺴوق.
واﻝﺴﻌر اﻹرﺸﺎدي ﻫو ﻤؤﺸر ﻝﺼﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ أﺼول اﻝﺼﻨدوق ﺨﻼل ﺴﺎﻋﺎت
اﻝﺘﻌﺎﻤل .ﻓﻲ ﺤﺴﺎب اﻝﺴﻌر اﻹرﺸﺎدي ﻴﺘم اﺴﺘﺨدام آﺨر ﺴﻌر ﺘداول ﺒدﻻً ﻋن
أﺴﻌﺎر اﻻﻏﻼق .وﻴﺘم اﺘﺒﺎع ﻨﻔس اﻝﺨطوات اﻝﻤﺘﺒﻘﻴﺔ اﻝﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺤﺴﺎب ﺼﺎﻓﻲ
ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺼول ﺤﻴث ﻴﺘم ﺨﺼم اﻝﻤﺼﺎرﻴف اﻝﻤﺴﺘﺤﻘﺔ وﻓﻘﺎً ﻝﺼﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺼول
ﺒﻨﻬﺎﻴﺔ آﺨر ﻴوم ﺘداول ﻝﻠوﺼول اﻝﻰ ﺼﺎﻓﻲ اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻹرﺸﺎدﻴﺔ ﻝﻠوﺤدة.
ﻓﻲ ﻜﻼ اﻝﺤﺎﻝﺘﻴن ﻴﺘم اﻝوﺼول ﻝﺼﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺼول ﻝوﺤدة اﻝﺼﻨدوق واﻝﺴﻌر
اﻻرﺸﺎدي ﻝﺘداول اﻝوﺤدة ﻋن طرﻴق ﻗﺴﻤﺔ ﺼﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺼول ﻋﻠﻰ ﻋدد
اﻝوﺤدات اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ وﻗت اﻝﺤﺴﺎب.
ﻴﺘم اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋن ﺼﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺼول واﻝﺴﻌر اﻹرﺸﺎدي ﺒﻌﻤﻠﺔ اﻝ اﻝﺴﻌودي
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وﺘﻜون ﻤﺘﺎﺤﺔ ﻝﻠﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن ﻤن ﺨﻼل ﻤﻜﺎﺘب ﻤدﻴر اﻝﺼﻨدوق أو ﺒﺎﻝﻨﺸر اﻻﻝﻜﺘروﻨﻲ
ﻓﻲ ﻤواﻗﻊ ﻤدﻴر اﻝﺼﻨدوق وﺘداولwww.falcom.com.sa – :
www.tadawul.com.sa
اﻝﻐرض ﻤن إﺼدار ﺴﻌر اﻝوﺤدة اﻹرﺸﺎدي ﻫو ﺘوﻀﻴﺢ اﻝﻌﻼﻗﺔ اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ ﺒﻴن ﺼﺎﻓﻲ
ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺼول ﻝوﺤدة اﻝﺼﻨدوق واﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺴوﻗﻴﺔ ﻝﺘداول وﺤدة اﻝﺼﻨدوق.
ﻴﺘم ﺤﺴﺎب ﺼﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ أﺼول اﻝﺼﻨدوق ﺒواﺴطﺔ اﻻداري وﻓﻘﺎً ﻝﻠﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴﺔ
اﻝﻤﻘﺒوﻝﺔ واﻝﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ.
اﻝﻤﺼﺎرﻴف اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن أن ﻴﺘم ﺨﺼﻤﻬﺎ ﻤن اﺠﻤﺎﻝﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺼول:
) (1رﺴوم إدارة اﻝﻤﺤﻔظﺔ ورﺴوم أي طرف ﺜﺎﻝث آﺨر )إن وﺠد(.
) (2رﺴوم اﻹداري واﻝﻤراﺠﻊ اﻝﺨﺎرﺠﻲ.
) (3رﺴوم اﻝﺤﻔظ.
) (4رﺴوم ﻤزود ﺨدﻤﺔ اﻝﻤؤﺸر.

ﻓﻲ اﻝظروف اﻝﻌﺎدﻴﺔ ﻴﺘﺒﻊ ﻤدﻴر اﻝﺼﻨدوق ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺘﻘوﻴم اﻝﻤذﻜورة أﻋﻼﻩ .وﻋﻠﻰ أي
ﺤﺎل ﻓﻲ اﻝظروف اﻷﺨرى ﺨﺎرج إرادﺘﻪ ﻴﺴﻌﻰ ﻤدﻴر اﻝﺼﻨدوق ﻻﺘﺒﺎع أﻓﻀل
اﻷﺴﺎﻝﻴب ﻝﺘﻘوﻴم أﺼول اﻝﺼﻨدوق .ﻤﺜﺎل ذﻝك ﻋﻤﻠﻴﺔ وﻗف إدراج اﻷﺴﻬم ﻤن ﻗﺒل
اﻝﻬﻴﺌﺔ أو ﺘداول .وﻓﻲ ﺒﻌض اﻝﺤﺎﻻت ﻴﻤﻜن اﺴﺘﺨدام اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﻌﺎدﻝﺔ ﺒدﻻً ﻋن اﻝﻘﻴﻤﺔ
اﻝﺴوﻗﻴﺔ ﺒﻌد اﺒﻼغ ﻫﻴﺌﺔ اﻝﺴوق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ وﺒﻌد اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻴﺘم اﻝﻨﺸر ﻓﻲ
ﻤوﻗﻌﻲ ﺘداول وﻓﺎﻝﻜم وﻓﻲ أي وﺴﺎﺌل ﻨﺸر أﺨرى ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ.
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ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻝﺘوزﻴﻌﺎت

ﻴﺘم اﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺎﻝﺘوزﻴﻌﺎت اﻝﻤﺴﺘﻠﻤﺔ ﺒواﺴطﺔ اﻝﺼﻨدوق ﻓﻲ اﻝﺼﻨدوق ﺒﺸﻜل ﻋﺎم .ﻻ
ﻴﺠري اﻝﺼﻨدوق ﺘوزﻴﻌﺎت دورﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻤﻠﻲ اﻝوﺤدات وﺘﻨﻌﻜس أي ﻤﺒﺎﻝﻎ ﻤﺘوﻓرة
ﻝﻠﺼﻨدوق ﻤن اﻝﺘوزﻴﻌﺎت ﻋﻠﻰ ﺼﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺼول.
ﻴﺠوز ﻝﻤدﻴر اﻝﺼﻨدوق اﻋﺎدة اﺴﺘﺜﻤﺎر ﻓﺎﺌض اﻝﺴﻴوﻝﺔ ﺤﻴﺜﻤﺎ ﻜﺎن ﻤﻼﺌﻤﺎً ﺒﺎﻝﺸراء ﻓﻲ
أﺴﻬم اﻝﻤﺤﻔظﺔ اﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻐرض ﺘﺤﻘﻴق اﻝﺘطﺎﺒق ﻤﻊ ﻤﺤﻔظﺔ اﻝﻤؤﺸر.
وﻤﻊ ذﻝك  ،ﻴﺠوز أن ﻴﺠري اﻝﺼﻨدوق وﻓﻘﺎً ﻝﺘﻘدﻴر ﻤﺠﻠس إدارﺘﻪ ﺘوزﻴﻊ اﻝﻔﺎﺌض ﻓﻲ
ﺸﻜل ﺘوزﻴﻌﺎت ﻝﺤﺎﻤﻠﻲ اﻝوﺤدات وﻓﻘ ًﺎ ﻝﺘﻘدﻴر ﻤدﻴر اﻝﺼﻨدوق ﻓﻲ إطﺎر أﻫداف
اﻝﺼﻨدوق .أي ﺘوزﻴﻌﺎت ﻤن ﻫذا اﻝﻘﺒﻴل ﺘﺨﻀﻊ ﻻﻋﺘﻤﺎد ﻤﺠﻠس إدارة اﻝﺼﻨدوق.
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ﻻ ﻴﺨﻀﻊ اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن أو ﺼﺎﻨﻊ اﻝﺴوق ﻝرﺴوم إﺼدار أو اﺴﺘرداد .وﻋﻠﻰ أي ﺤﺎل
ﻴﺘﺤﻤل اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرون أﺘﻌﺎب اﻝوﺴﺎطﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺴوق ﻋﻨد اﻝﻘﻴﺎم ﺒﺒﻴﻊ أو ﺸراء
وﺤدات اﻝﺼﻨدوق.
ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ اﻝرﺴوم اﻹﺠﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﺨﻀﻊ ﻝﻬﺎ اﻝﺼﻨدوق:
رﺴوم إدارة) %0.50 :ﺨﻤﺴون ﻨﻘطﺔ أﺴﺎس( ﻤن ﺼﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ أﺼول اﻝﺼﻨدوق
ﺴﻨوﻴﺎً ﺘﺤﺴب ﻓﻲ ﻜل ﻴوم ﺘﻘوﻴم ﻜﻨﺴﺒﺔ ﻤن ﺼﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺼول وﻴﺘم دﻓﻌﻬﺎ ﻝﻤدﻴر
اﻝﺼﻨدوق ﻜل رﺒﻊ ﺴﻨﺔ ﻜﻤﺴﺘﺤﻘﺎت.
رﺴوم اﻹداري) %0.22 :اﺜﻨﺎن وﻋﺸرون ﻨﻘطﺔ أﺴﺎس( ﻤن ﺼﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺼول
ﺴﻨوﻴﺎً ﺘﺤﺴب ﻓﻲ ﻜل ﻴوم ﺘﻘوﻴم ﻜﻨﺴﺒﺔ ﻤن ﺼﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺼول وﻴﺘم دﻓﻌﻬﺎ
ﻝﻺداري ﻜل رﺒﻊ ﺴﻨﺔ ﻜﻤﺴﺘﺤﻘﺎت.
رﺴوم اﻝﺤﻔظ) %0.10 :ﻋﺸرة ﻨﻘﺎط أﺴﺎس( ﻤن ﺼﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺼول ﺘﺤﺴب ﻓﻲ
ﻜل ﻴوم ﺘﻘوﻴم ﻜﻨﺴﺒﺔ ﻤن ﺼﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺼول وﻴﺘم دﻓﻌﻬﺎ ﻷﻤﻴن اﻝﺤﻔظ ﻜل رﺒﻊ
ﺴﻨﺔ ﻜﻤﺴﺘﺤﻘﺎت.
رﺴوم اﻝﻤؤﺸر) %0.10 :ﻋﺸرة ﻨﻘﺎط اﺴﺎس( ﻤن ﺼﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺼول ﺴﻨوﻴ ًﺎ
ﺘﺤﺴب ﻓﻲ ﻜل ﻴوم ﺘﻘوﻴم ﻜﻨﺴﺒﺔ ﻤن ﺼﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺼول .ﺘﻐطﻲ رﺴوم اﻝﻤؤﺸر
أﺘﻌﺎب ﻤزود ﺨدﻤﺔ اﻝﻤؤﺸر وأي ﻤﺼﺎرﻴف ﻨﺸر ذات ﻋﻼﻗﺔ.
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رﺴوم اﻹدراج واﻝﺘﺴﺠﻴل:
) %0.08ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻨﻘﺎط أﺴﺎس( ﻤن ﺼﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺼول ﺴﻨوﻴﺎً ﺘدﻓﻊ ﻝﺘداول.
ﻻ ﻴﺘﺠﺎوز اﻝﻤﻌدل اﻝﺴﻨوي ﻝﻤﺼﺎرﻴف اﻝﺼﻨدوق ) %1ﻤﺎﺌﺔ ﻨﻘطﺔ أﺴﺎس( ﻤن
ﺼﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺼول.
ﻴﺘﺤﻤل ﻤدﻴر اﻝﺼﻨدوق اﻝﻤﺼﺎرﻴف اﻝﻌﺎدﻴﺔ اﻝﻔﻌﻠﻴﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ واﻝﺘﻲ ﻴﺘم ﺘﻜﺒدﻫﺎ ﺒﻌد ﺒدء
ﻋﻤل اﻝﺼﻨدوق ﻤﺜل:
 .1ﻤﺼﺎرﻴف ﻨﺸر ﺘﻔﺎﺼﻴل أﺴﻌﺎر اﻝوﺤدات ﻓﻲ اﻝﺼﺤف واﻝوﺴﺎﺌل اﻻﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ
وأﻨظﻤﺔ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻷﺨرى ٕوادراج وﺤدات اﻝﺼﻨدوق ﻓﻲ أﺴواق اﻷوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
)إن وﺠدت(.
 .2ﻤﺼﺎرﻴف اﻝﻤﺼﻔﻲ ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﺘﺼﻔﻴﺔ.
 .3اﻝﻤﺼﺎرﻴف اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻨﺸر اﻝﺘﻘﺎرﻴر اﻝﺴﻨوﻴﺔ.
 .4أي ﻤﺼﺎرﻴف ﺘﺸﻐﻴل ﻓﻌﻠﻴﺔ أﺨرى ﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻷﺸﺨﺎص آﺨرﻴن ﻴﺘﻌﺎﻤﻠون ﻤﻊ
اﻝﺼﻨدوق.
ﺘﻌﺘﺒر اﻝﻤﺼﺎرﻴف اﻝﻤذﻜورة أﻋﻼﻩ ﺠزءاً ﻤن رﺴوم إدارة اﻝﺼﻨدوق.
ﺘﻌوﻴض ﺼﺎﻨﻊ اﻝﺴوق ﻤﻘﺎﺒل ﺨدﻤﺎت اﻹﺼدار واﻻﺴﺘرداد اﻝﻌﻴﻨﻲ ﻝﻠوﺤدات،
ان وﺠد ،ﻴﺘم دﻓﻌﻪ ﺒواﺴطﺔ اﻹداري ﺨﺼﻤﺎً ﻤن اﻝرﺴوم اﻝﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻝﻪ.
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ﻫﻴﺌﺔ اﻝﺴوق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻫﻲ اﻝﺠﻬﺔ اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﻝﻠﺼﻨدوق .وﻴﺨﻀﻊ اﻝﺼﻨدوق ﻝﻠﺸروط
واﻷﺤﻜﺎم اﻝواردة ﻓﻲ ﻻﺌﺤﺔ ﺼﻨﺎدﻴق اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﺼﺎدرة ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ 1427/12/03
ﻫـ اﻝﻤواﻓق 2006/12/24م وﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﺘﻨظﻴم ﺼﻨﺎدﻴق اﻝﻤؤﺸرات اﻝﻤﺘداوﻝﻪ اﻝﺼﺎدرة
ﻤن ﻫﻴﺌﺔ اﻝﺴوق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ وﻫﻲ اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﻝطرح وﻋﻤل ﻫذا اﻝﺼﻨدوق .ﻤدﻴر
اﻝﺼﻨدوق وأﻤﻴن اﻝﺤﻔظ وﺼﺎﻨﻊ اﻝﺴوق ﻫم أﺸﺨﺎص ﻤرﺨص ﻝﻬم ﻤن ﻗﺒل ﻫﻴﺌﺔ
اﻝﺴوق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ.

 14ﻤﺼﺎرﻴف اﻝﺘﻌﺎﻤل

اﻝﺼﻨدوق ﻴﺼدر وﻴﺴﺘرد رزم وﺤدات ﻓﻘط ﻤﻘﺎﺒل ﺘﺒﺎدل ﻋﻴﻨﻲ .وﻤﻊ ذﻝك وﻷﻏراض
إﻋﺎدة اﻝﺘوازن ﻝﻠﻤﺤﻔظﺔ ﻗد ﻴﻘوم اﻝﺼﻨدوق ﺒﻌﻤﻠﻴﺎت ﺸراء وﺒﻴﻊ أﺴﻬم اﻝﻤؤﺸر .وﻗد
ﺘﺘرﺘب ﻋﻠﻰ ﺘﻠك اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت ﺘﻜﻠﻔﺔ ﺘﻌﺎﻤل ﻴﺘم ﺘﻘدﻴرﻫﺎ ﺒﺎﻝﺘﻜﻠﻔﺔ وﻴﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﻝﺼﻨدوق
ﺨﺼﻤﺎ ﻤن أﺼوﻝﻪ.
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 15ﻤدﻴر اﻝﺼﻨدوق

ﻤدﻴر اﻝﺼﻨدوق:
ﻓﺎﻝﻜم ﻝﻠﺨدﻤﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ .وھي شخص اعتباري مرخص له ﺑموجب ترخيص رقم
 06020-37وتاريخ  1427/04/29ھـ بنا ًء على أحكام الئحة األشخاص المرخص
لھم الصادرة من ھيئة السوق المالية.

ﻋﻨوان ﻤدﻴر اﻝﺼﻨدوق:
ﺸﺎرع اﻝﻌﻠﻴﺎ اﻝﻌﺎم
ص ب  884اﻝرﻴﺎض 11421
ﺘﻠﻔون + 966 (1) 2114725
ﻓﺎﻜس + 966 (1) 4617268
www.falcom.com.sa
وظﺎﺌف ﻤدﻴر اﻝﺼﻨدوق:
) (1ﺘﺄﺴﻴس وﺘﺴﺠﻴل وطرح ﺼﻨدوق ﻓﺎﻝﻜم اﻝﻤﺘداول ﻝﻘطﺎع اﻝﺒﺘروﻜﻴﻤﺎوﻴﺎت.
) (2ﺘﻌﻴﻴن ﺼﺎﻨﻊ اﻝﺴوق واﻝﺘرﺘﻴب ﻝرأس اﻝﻤﺎل اﻝﺘﺸﻐﻴﻠﻲ اﻝﻤﺒدﺌﻲ واﻝﺘﻨﺴﻴق اﻝﻤﺴﺘﻤر
ﻤﻊ ﺼﺎﻨﻊ اﻝﺴوق ﻻﺘﻤﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت إﺼدار واﺴﺘرداد اﻝوﺤدات.
) (3ﺘﻌﻴﻴن ﻤزود ﺨدﻤﺔ اﻝﻤؤﺸر واﻻﺘﻔﺎق ﻤﻌﻪ ﻋﻠﻰ آﻝﻴﺔ ﺤﺴﺎب وﺘﻘﻴﻴم وﻨﺸر
ﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤؤﺸر.
) (4ﺘﻌﻴﻴن أﻤﻴن اﻝﺤﻔظ واﻝﺘﻨﺴﻴق اﻝﻤﺴﺘﻤر ﻝﻌﻤﻠﻴﺎت إﺼدار واﺴﺘرداد اﻝوﺤدات.
) (5وﻀﻊ ﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﺼﻨدوق وﺘﺤدﻴد آﻝﻴﺔ إﺼدار واﺴﺘرداد اﻝوﺤدات.
) (6اﻹﻋداد ﻹدراج وﺤدات اﻝﺼﻨدوق.
) (7اﻝﺘﺄﻜد ﻤن ﻤطﺎﺒﻘﺔ اﻷداء وﺘﺴوﻴﺔ وﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻻﻨﺤراﻓﺎت.
) (8ﻤراﻗﺒﺔ اﻷداء واﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴق أﻫداف اﻝﺼﻨدوق ﻓﻲ إطﺎر اﻻﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ
واﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﻤﻌﻠﻨﺔ.
) (9ﺘﺤدﻴد ﻤﻜوﻨﺎت ﺴﻠﺔ اﻷﺴﻬم واﻻﻋﻼن ﻋﻨﻬﺎ وﻋن اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻨﻘدﻴﺔ ،ان
وﺠدت.
) (10اﻝﺘﺄﻜد ﺒﺸﻜل دوري ﻤن ﻋﻤﻠﻴﺎت إﻋﺎدة اﻝﺘوازن ﻤﻊ ﻤﺴﺘوى إﻋﺎدة اﻝﺘوازن
ﻝﻤﺤﻔظﺔ اﻝﻤؤﺸر.
) (11اﻝﺘﺄﻜد ﻤن ﻗﻴﺎم ﺼﺎﻨﻊ اﻝﺴوق ﺒﺘوﻓﻴر اﻝﺴﻴوﻝﺔ.
) (12اﻝﺘﺄﻜد ﻤن ﺼﺤﺔ ﺤﺴﺎب وﻨﺸر ﺼﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺼول واﻝﻘﻴﻤﺔ اﻹرﺸﺎدﻴﺔ
ﻝﻠوﺤدة.
) (13اﻝﺘﺄﻜد ﻤن ﻨﺸر اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺎﻝﻤؤﺸر.
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 16أﻤﻴن اﻝﺤﻔظ

أﻤﻴن اﻝﺤﻔظ:
ﺸرﻜﺔ إﺘش إس ﺒﻲ ﺴﻲ )اﻝﺴﻌودﻴﺔ( اﻝﻤﺤدودة  .وھي شخص اعتباري مرخص له
ﺑموجب أحكام الئحة األشخاص المرخص لھم الصادرة من ھيئة السوق المالية.
ﻋﻨوان أﻤﻴن اﻝﺤﻔظ:
اﻝﻤﻘر اﻝرﺌﻴﺴﻲ – ﺸﺎرع اﻝﻌﻠﻴﺎ اﻝﻌﺎم

ص ب  9084اﻝرﻴﺎض 11413
ﻓﺎﻜس + 966 (1) 2992385
ﺘﻠﻔون + 966 (1) 2992314
saudiarabia@hsbc.com

وظﺎﺌف أﻤﻴن اﻝﺤﻔظ:
) (1اﻝﺤﻔظ اﻝﻤﺎدي ﻷﺼول اﻝﺼﻨدوق ،ﻋﻨد اﻝﺤﺎﺠﺔ.
) (2اﻝﻘﻴﺎم ﺒﺈﺠراءات ﺘﻨﻔﻴذ اﻝطﻠﺒﺎت اﻝﻤﻘدﻤﺔ ﻤن ﺼﺎﻨﻊ اﻝﺴوق وﻓﻘ ًﺎ ﻝﺘوﺠﻴﻬﺎت ﻤدﻴر
اﻝﺼﻨدوق ﻹﺼدار واﺴﺘرداد وﺤدات اﻝﺼﻨدوق ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝﺘﺎﻝﻲ:
)أ( ﻤراﺠﻌﺔ ﻤﻜوﻨﺎت اﻝﻤﺤﻔظﺔ ﻓﻲ ﻀوء اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﻌﻠن ﻋﻨﻬﺎ ﺒواﺴطﺔ ﻤدﻴر
اﻝﺼﻨدوق.
)ب( ﻋﻨد ﺘﻨﻔﻴذ طﻠب إﺼدار اﻝوﺤدات ﻴﻘوم ﺼﺎﻨﻊ اﻝﺴوق ﺒﺘﺤوﻴل ﺴﻠﺔ اﻷﺴﻬم
واﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﻨﻘدﻴﺔ اﻷﺨرى ﻤن ﺤﺴﺎب ﺼﺎﻨﻊ

اﻝﺴوق اﻝﻰ ﺤﺴﺎب ﻤدﻴر

اﻝﺼﻨدوق.
)ج( ﻋﻨد ﺘﻨﻔﻴذ طﻠب اﺴﺘرداد اﻝوﺤدات ﻴﻘوم أﻤﻴن اﻝﺤﻔظ ﺒﺎﻝﺘﺄﻜد ﻤن وﺠود اﻝوﺤدات
ﻓﻲ ﺤﺴﺎب ﺼﺎﻨﻊ اﻝﺴوق.
)د( اﻹﻋداد ﻝﻠﻘﻴﺎم ﺒﺈﺼدار واﺴﺘرداد وﺤدات اﻝﺼﻨدوق واﻝﺘﺄﻜد ﻤن أن ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻹدراج )أو وﻗف اﻹدراج( ﻗد ﺘﻤت ﺒﺸﻜل ﺼﺤﻴﺢ ﻤن طرف ﺘداول.
)ﻫـ( ﻋﻨد اﻹﺼدار ،اﻝﺘﺄﻜد ﻤن أن ﻋدد وﻗﻴﻤﺔ اﻝوﺤدات اﻝﺘﻲ ﺠرى ﺘﺤوﻴﻠﻬﺎ ﻝﺤﺴﺎب
اﻝﺼﻨدوق ﺘﻌﺎدل ﻋدد وﻗﻴﻤﺔ وﺤدات اﻹﺼدار اﻝﻤﺤوﻝﺔ ﻝﺤﺴﺎب ﺼﺎﻨﻊ اﻝﺴوق.

)و( ﻋﻨد اﻻﺴﺘرداد ،اﻝﺘﺄﻜد ﻤن أن وﺤدات اﻝﺼﻨدوق )وﻗﻴﻤﻬﺎ( ﺘﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ ﺴﻠﺔ
اﻷﺴﻬم )وﻗﻴﻤﻬﺎ( اﻝﻤﺤوﻝﺔ ﻝﺤﺴﺎب ﺼﺎﻨﻊ اﻝﺴوق.
)ز( ﺘﺴوﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت إﺼدار واﺴﺘرداد اﻝوﺤدات ﺨﻼل اﻝﻴوم ﻤﻊ ﺘداول.
ﻷﻏراض اﻻﻓﺼﺎح وﺘﺨﻔﻴف أﺜر أي ﺘﻀﺎرب ﻤﺼﺎﻝﺢ ﻴﻤﻜن اﻝرﺠوع ﻝﻔﻘرة
"ﺘﻀﺎرب اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ" ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤذﻜرة )اﻝﻤﻠﺤق .(1
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 17ﺼﺎﻨﻊ اﻝﺴوق

ﺼﺎﻨﻊ اﻝﺴوق اﻷول:
ﻓﺎﻝﻜم ﻝﻠﺨدﻤﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ .وﻫﻲ ﺸﺨص اﻋﺘﺒﺎري ﻤرﺨص ﻝﻪ ﺒﻤوﺠب ﺘرﺨﻴص رﻗم
ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ أﺤﻜﺎم ﻻﺌﺤﺔ اﻷﺸﺨﺎص
 06020-37وﺘﺎرﻴﺦ  1427/04/29ﻫـ
ً
اﻝﻤرﺨص ﻝﻬم اﻝﺼﺎدرة ﻤن ﻫﻴﺌﺔ اﻝﺴوق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﻘﻴﺎم ﺒﺎﻝﺘﻌﺎﻤل ﺒﺼﻔﺔ أﺼﻴل.
ﻋﻨوان ﺼﺎﻨﻊ اﻝﺴوق اﻷول:
اﻝﻤﻘر اﻝرﺌﻴﺴﻲ – ﺸﺎرع اﻝﻌﻠﻴﺎ اﻝﻌﺎم
ص ب  884اﻝرﻴﺎض 11421
ﺘﻠﻔون + 966 (1) 2114793
ﻓﺎﻜس + 966 (1) 2054819
www.falcom.com.sa
ﺼﺎﻨﻊ اﻝﺴوق اﻝﺜﺎﻨﻲ:
ﺸرﻜﺔ اﻝﺴﻌودي اﻝﻔرﻨﺴﻲ ﻜﺎﺒﻴﺘﺎل اﻝﻤﺤدودة .وﻫﻲ ﺸﺨص اﻋﺘﺒﺎري ﻤرﺨص ﻝﻪ ﻤن
ﻗﺒل ﻫﻴﺌﺔ اﻝﺴوق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺒﻤوﺠب ﺘرﺨﻴص رﻗم  11153/37ﻝﻠﺘﻌﺎﻤل و اﻝﺤﻔظ و
اﻹدارة و اﻝﺘرﺘﻴب واﻝﻤﺸورة و ﺴﺠﻠﻬﺎ اﻝﺘﺠﺎري رﻗم .1010231217
ﻋﻨوان ﺼﺎﻨﻊ اﻝﺴوق اﻝﺜﺎﻨﻲ:
ﺘﻘﺎطﻊ ﺸﺎرع اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻤﻊ ﺸﺎرع اﻝﻌروﺒﺔ
ص .ب 1290 .اﻝرﻴﺎض 11431
ﻫﺎﺘف - (1) 215 1111 :ﻓﺎﻜس(1) 215 2353 :
اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ
وظﺎﺌف ﺼﺎﻨﻊ اﻝﺴوق:
) (1ﺘﻘدﻴم اﻝﺴﻴوﻝﺔ اﻝﻤﺒدﺌﻴﺔ ﻝﻠﺴوق اﻷوﻝﻲ ﻝﺘﺄﺴﻴس وﺤدات اﻝﺘداول.
) (2ﺘوﻓﻴر اﻝﺴﻴوﻝﺔ ﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻝﺒﻴﻊ واﻝﺸراء ﻓﻲ اﻝﺴوق اﻝﺜﺎﻨوي ﻓﻲ إطﺎر اﻝﻨﺴﺒﺔ
اﻝﻤﺴﻤوح ﺒﻬﺎ وﻫﻲ ).(%2
) (3ﻴﻘوم ﺼﺎﻨﻊ اﻝﺴوق ﺒﺘﺴﻬﻴل إﺼدار واﺴﺘرداد وﺤدات اﻝﺼﻨدوق
ﺒﺎﻝﺘﻨﺴﻴق ﻤﻊ ﻤدﻴر اﻝﺼﻨدوق وأﻤﻴن اﻝﺤﻔظ وﺘداول.
) (4اﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ اﺴﺘﻘرار اﻝﺴﻌر واﻝطﻠب ﻋﻠﻰ وﺤدات اﻝﺼﻨدوق ﻓﻲ
اﻝﺴوق ﻤن ﺨﻼل اﻝﺘدﺨل ﻝزﻴﺎدة اﻝﻌرض أو اﻝطﻠب ﻋﻠﻰ اﻝوﺤدات
ﻋﻨد اﻝﻀرورة.
ﻷﻏراض اﻹﻓﺼﺎح وﺘﺨﻔﻴف أﺜر أي ﺘﻀﺎرب ﻤﺼﺎﻝﺢ ﻴﻤﻜن اﻝرﺠوع ﻝﻔﻘرة "ﺘﻀﺎرب
اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ" )اﻝﻤﻠﺤق .(1
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 18ﻤﺠﻠس إدارة
اﻝﺼﻨدوق

ﻴﺘﻜون ﻤﺠﻠس إدارة اﻝﺼﻨدوق ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
 (1اﻷﺴﺘﺎذ  /أدﻴب ﻋﺒد اﻝرﺤﻤن اﻝﺴوﻴﻠم )رﺌﻴﺴﺎً ﻝﻠﻤﺠﻠس(:
اﻷﺴﺘﺎذ /أدﻴب اﻝﺴوﻴﻠم ﻫو اﻝرﺌﻴس اﻝﺘﻨﻔﻴذي وﻋﻀو ﻤﺠﻠس اﻹدارة ﻝﺸرﻜﺔ ﻓﺎﻝﻜم
ﻝﻠﺨدﻤﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ورﺌﻴس ﻤﺠﻠس إدارة ﺸرﻜﺔ ﻓﺎﻝﻜم ﻝﻠﺨدﻤﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ )ﻋﻤﺎن( .وﻫو
ﻋﻀو ﻤﺠﺎﻝس إدارات اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﺸرﻜﺎت وﻋﻀو ﻝﺠﻨﺔ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻝﺸرﻜﺔ
اﻝﺨدﻤﺎت اﻝﻠوﺠﺴﺘﻴﺔ وﻋﻀو ﻤؤﺴس ﻝﺴﻠﺴﻠﺔ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻜﻨدﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ .ﻴﻤﻠك
أﻜﺜر ﻤن  15ﻋﺎﻤﺎً ﻤن اﻝﺨﺒرة ﻓﻲ اﻝﺤﻘل اﻝﻤﺼرﻓﻲ واﻹﺴﺘﺜﻤﺎر .وﻝﻘد ﻋﻤل
اﻷﺴﺘﺎذ /اﻝﺴوﻴﻠم ﺴﺎﺒﻘﺎً ﻤﻊ اﻝﺒﻨك اﻝﺴﻌودي اﻷﻤرﻴﻜﻲ )ﺴﺎﻤﺒﺎ( وﻜذﻝك اﻝﺒﻨك
اﻝﺴﻌودي اﻝﻔرﻨﺴﻲ .وﻴﺤﻤل اﻷﺴﺘﺎذ /أدﻴب اﻝﺴوﻴﻠم درﺠﺔ اﻝﺒﻜﺎﻝورﻴوس ﻓﻲ اﻝﻘﺎﻨون
ﻤن ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﻤﻠك ﺴﻌود ﻓﻲ اﻝرﻴﺎض ﺒﺎﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ.
 (2اﻷﺴﺘﺎذ /ﺼﺎﻝﺢ ﻋﺒد اﷲ اﻝﺤﻨﺎﻜﻲ )ﻋﻀو ﻏﻴر ﻤﺴﺘﻘل(:
ﻴﺸﻐل اﻷﺴﺘﺎذ /ﺼﺎﻝﺢ ﻤﻨﺼب ﻤدﻴر إدارة اﻷﺼول

ﺒﺸرﻜﺔ ﻓﺎﻝﻜم ﻝﻠﺨدﻤﺎت

اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ .و ﻴﺤﻤل اﻷﺴﺘﺎذ /ﺼﺎﻝﺢ اﻝﺤﻨﺎﻜﻲ درﺠﺔ اﻝﺒﻜﺎﻝورﻴوس ﻓﻲ اﻷﺴﺎﻝﻴب
اﻝﻜﻤﻴﺔ ﻤن ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﻤﻠك ﺴﻌود ﻓﻲ اﻝرﻴﺎض ،ودرﺠﺔ اﻝﻤﺎﺠﺴﺘﻴر ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻤن
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻜﻠورادو ﻓﻲ اﻝﻌﺎم 1998م ودرﺠﺔ اﻝﻤﺎﺠﺴﺘﻴر ﻓﻲ اﻝرﻴﺎﻀﻴﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻤن
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻴﺘﺸﻴﻐﺎن ﻓﻲ اﻝوﻻﻴﺎت اﻝﻤﺘﺤدة اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻌﺎم 2002م .ﻝدى اﻷﺴﺘﺎذ
 /ﺼﺎﻝﺢ ﺨﺒرات ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺘﺠﺎوز اﻷرﺒﻌﺔ ﻋﺸر ﻋﺎﻤﺎً ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺎل اﻝﻤﺼرﻓﻲ
واﻻﺴﺘﺜﻤﺎر واﻝﺘﺄﺠﻴر واﻝﺘﺄﻤﻴن ﻤﻊ ﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻨﻘد اﻝﻌرﺒﻲ اﻝﺴﻌودي ،ﺒﻨك اﻝراﺠﺤﻲ
وﺸرﻜﺔ ﻓﺎﻝﻜم ﻝﻠﺨدﻤﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ .وﺘﺸﻤل ﺨﺒراﺘﻪ إدارة اﻝﻤﺤﺎﻓظ وﺘﺤﻠﻴل أﺴواق
اﻷﺴﻬم ﻓﻲ اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ ودول اﻝﺨﻠﻴﺞ واﻷﺴواق اﻷﻤرﻴﻜﻴﺔ.
 (3اﻝﺴﻴد /ﻋطﺎ ﺤﻤد اﻝﺒﻴوك )ﻋﻀو ﻏﻴر ﻤﺴﺘﻘل( :
ﻝﻸﺴﺘﺎذ  /اﻝﺒﻴوك أﻜﺜر ﻤن أرﺒﻌﻴن ﻋﺎﻤﺎَ ﻤن اﻝﺨﺒرات اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻤراﺠﻌﺔ
اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت ،اﻻﺴﺘﺸﺎرات اﻝزﻜوﻴﺔ واﻝﻀرﻴﺒﻴﺔ ،اﻻﺴﺘﺸﺎرات اﻹدارﻴﺔ ،ﺘﺼﻔﻴﺔ اﻝﺸرﻜﺎت،
وﻫو زﻤﻴل

ﻓﻲ ﻤﻌﻬد اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﻴن اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﻴن ﻓﻲ إﻨﺠﻠﺘ ار ووﻴﻠز ،وﻴﺤﻤل ﺸﻬﺎدة

اﻝﺒﻜﺎﻝورﻴوس ﻓﻲ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ٕوادارة اﻷﻋﻤﺎل ﻤن ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﻤﻠك ﺴﻌود ﺒﺎﻝرﻴﺎض ﺒﺎﻝﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ .وﻴﻤﺎرس اﻷﺴﺘﺎذ  /ﻋطﺎ اﻝﺒﻴوك ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝﺤﺎﻀر ﻓﻲ ﻤﻜﺘﺒﻪ
ﺒﺎﻝرﻴﺎض أﻋﻤﺎل ﻤراﺠﻌﺔ اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت ،اﻻﺴﺘﺸﺎرات اﻝزﻜوﻴﺔ واﻝﻀرﻴﺒﻴﺔ ،اﻻﺴﺘﺸﺎرات
اﻹدارﻴﺔ و ﺘﺼﻔﻴﺔ اﻝﺸرﻜﺎت .
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 (4اﻷﺴﺘﺎذ  /ﻓﻬد ﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤﺴﺒﺤﻲ )ﻋﻀو ﻤﺴﺘﻘل( :
ﻝﻸﺴﺘﺎذ  /اﻝﻤﺴﺒﺤﻲ أﻜﺜر ﻤن  19ﻋﺎﻤﺎَ ﻤن اﻝﺨﺒرات اﻝﻤﺘﻨوﻋﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻت اﻝﺘﻤوﻴل
واﻝﻤﻴزاﻨﻴﻪ وﻤراﻗﺒﺔ اﻝﺘﻜﺎﻝﻴف .وﻴﺸﻐل ﻓﻲ اﻝوﻗت اﻝﺤﺎﻝﻲ ﻤﻨﺼب اﻝﻤﺴﺘﺸﺎر اﻝﻤﺎﻝﻲ
اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ
ﻝﻤﺠﻤوﻋﺔ )اوﻗﻴر( اﻝﺴﻌودﻴﺔ .ﻴﺤﻤل اﻷﺴﺘﺎذ  /اﻝﻤﺴﺒﺤﻲ اﻝﺸﻬﺎدة
ّ

اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻤن ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﻤﻠك ﺴﻌود ﺒﺎﻝرﻴﺎض ﺒﺎﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ ،وﻫو ﻜذﻝك
ﻋﻀو اﻝﺠﻤﻌﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ ﻝﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ) ،(S.A.A.وﻋﻀو اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ ﻝﻠﻤﺤﺎﺴﺒﻴن
اﻝﻘﺎﻨوﻨﻴﻴن ).(S.O.C.P.A.
 (5اﻷﺴﺘﺎذ /ﻤﺤﻤد ﺒن ﻋﺒد اﷲ ﺒن ﺼﺎﻝﺢ اﻝواﺒل )ﻋﻀو ﻤﺴﺘﻘل(:
اﻷﺴﺘﺎذ ﻤﺤﻤد ﻋﺒد اﷲ اﻝواﺒل ﺤﺎﺼل ﻋﻠﻰ درﺠﺔ اﻝﺒﻜﺎﻝورﻴوس ﻓﻲ اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻤن
ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻝﻤﻠك ﺴﻌود ﺒﺎﻝرﻴﺎض ﻓﻲ اﻝﻌﺎم 1988م .ﻝﻸﺴﺘﺎذ /اﻝواﺒل ﺨﺒرات واﺴﻌﺔ ﻓﻲ
ﻤﺠﺎﻻت ﻋدﻴدة ﺘﺸﻤل اﻝﻤﺤﺎﺴﺒﺔ واﻝﻤراﺠﻌﺔ واﻝﺘﻤوﻴل واﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﺤﻴث ﻋﻤل ﻋﻘب
ﺘﺨرﺠﻪ ﻤﻊ ﺒﻨك اﻝرﻴﺎض ﻓﻲ ﺴﺒﺘﻤﺒر 1988م وﻋﻤل ﺨﻼل ﺘﻠك اﻝﻔﺘرة ﺒﺄﺤد ﻓروع
اﻝﺒﻨك اﻝرﺌﻴﺴﺔ وﻜذﻝك ﺒﺎﻹدارة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ 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 اﻵﻝﻲ 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 إدارة ﺸرﻜﺔ اﻝﻤطﻠق ﻝﻼﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻌﻘﺎري وﻋﻀو ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻤراﺠﻌﺔ ﻝﺸرﻜﺔ اﻝﺸرق
اﻷوﺴط ﻝﻠﺒطﺎرﻴﺎت.
وﻴﺸﻐل أﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس إدارة اﻝﺼﻨدوق ﻨﻔس اﻝﻤﻨﺎﺼب ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻝس إدارات اﻝﺼﻨﺎدﻴق
اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:
•

ﺼﻨدوق ﻓﺎﻝﻜم ﻝﻸﺴﻬم اﻝﺴﻌودﻴﺔ.

•

ﺼﻨدوق ﻓﺎﻝﻜم ﻝﻠﻤراﺒﺤﺔ ﺒﺎﻝ اﻝﺴﻌودي.

•

ﺼﻨدوق ﻓﺎﻝﻜم ﻝﻠﺼﻜوك ﺒﺎﻝ اﻝﺴﻌودي .

•

ﺼﻨدوق ﻓﺎﻝﻜم ﻤﺘﻌدد اﻷﺼول.

•

ﺼﻨدوق ﻓﺎﻝﻜم ﻝﻠطروﺤﺎت اﻷوﻝﻴﺔ.

•

ﺼﻨدوق ﻓﺎﻝﻜم ﻝﻸﺴواق اﻝﻌرﺒﻴﺔ.

•

ﺼﻨدوق ﻓﺎﻝﻜم اﻝﻤﺘداول ﻝﻸﺴﻬم اﻝﺴﻌودﻴﺔ.

•

ﺼﻨدوق اﻝراﺒﻴﺔ اﻝﻌﻘﺎري.
ﺼﻨدوق اﻝرﻴم اﻝﻌﻘﺎري.
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 19ﻤراﺠﻊ اﻝﺤﺴﺎﺒﺎت

ﺒـ ـراﻴس ووﺘ ــر ﻫ ــﺎوس ﻜ ــوﺒر اﻝﺠرﻴ ــد ،ﺘ ــم ﺘﻌﻴﻴﻨـ ـﻪ ﺒواﺴ ــطﺔ ﻤ ــدﻴر اﻝﺼ ــﻨدوق ﻜﻤ ــدﻗق
ﻝﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﺼﻨدوق.
ﻋﻨوان ﻤدﻗق ﺤﺴﺎﺒﺎت اﻝﺼﻨدوق:
ﺒراﻴس ووﺘر ﻫﺎوس ﻜوﺒر اﻝﺠرﻴد
ﺒﻨﺎﻴﺔ ﻤؤﺴﺴﺔ اﻝﻤﻠك ﻓﻴﺼل
ص.ب 8282 .اﻝرﻴﺎض 11482
ﻫﺎﺘف+966 (1) 465-4240 :
ﻓﺎﻜس+966 (01 465-1663 :
www.pwc.com/me

 20ﺘﻀﺎرب اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ

ﺒــﺎﻝﻨظر إﻝــﻰ أن ﻤﺠ ــﺎل ﻋﻤــل ﻤ ــدﻴر اﻝﺼــﻨدوق ،وﺘﺎﺒﻌﻴــﻪ ،واﻝﻌ ــﺎﻤﻠﻴن ﻤﻌــﻪ ،ووﻜﻼﺌ ــﻪ
ﻴﺸـ ــﻤل ﻤﺠـ ــﺎﻻت واﺴـ ــﻌﺔ ﻓـ ــﻲ إدارة اﻷﺼـ ــول وطـ ــرح اﻝﻤﻨﺘﺠـ ــﺎت اﻻﺴـ ــﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ ﻓﻤـ ــن
اﻝﻤﺤﺘﻤل ﺤدوث ﺤﺎﻻت ﻝﺘﻀﺎرب اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ.
ﻴﺠ ــوز ﻗﻴ ــﺎم ﻤ ــدﻴر اﻝﺼ ــﻨدوق ،أو ﺘﺎﺒﻌﻴ ــﻪ ،أو اﻝﻌ ــﺎﻤﻠﻴن ﻤﻌ ــﻪ ،أو وﻜﻼﺌ ــﻪ ﺒﺘ ــروﻴﺞ أو
إدارة أو ﺘﻘــدﻴم اﻝﻤﺸــورة أو رﻋﺎﻴــﺔ ﺼــﻨﺎدﻴق اﺴــﺘﺜﻤﺎر أﺨــرى أو ﻗــد ﻴﻜوﻨ ـوا ﻤ ـرﺘﺒطﻴن
ﻓــﻲ أﻋﻤﺎﻝﻬــﺎ ،أو ﻓــﻲ ﺒ ـراﻤﺞ اﺴــﺘﺜﻤﺎر ﺠﻤــﺎﻋﻲ أﺨــرى .وﻓــﻲ ﻜــل ﺤــﺎل ﺴــﻴﺘم ﻤ ارﻋــﺎة
ﻤﺼ ـ ــﻠﺤﺔ ﺤ ـ ــﺎﻤﻠﻲ وﺤ ـ ــدات اﻝﺼ ـ ــﻨدوق .ﺘﻘ ـ ــوم إدارة اﻝﻤطﺎﺒﻘ ـ ــﺔ واﻻﻝﺘـ ـ ـزام ﻝ ـ ــدى ﻤ ـ ــدﻴر
اﻝﺼـ ــﻨدوق ﺒﺎﻝﺒﺤـ ــث واﻝﺘﺤﻠﻴـ ــل ﻝﻜﺎﻓـ ــﺔ ﺤـ ــﺎﻻت ﺘﻀـ ــﺎرب اﻝﻤﺼـ ــﺎﻝﺢ و اﺴـ ــﺘﻜﻤﺎل ﻜﺎﻓـ ــﺔ
اﻝﺘرﺘﻴﺒﺎت ﻝﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ أي ﺤﺎﻻت ﺘﻀﺎرب ﻤﺼﺎﻝﺢ ٕواﻴﺠﺎد اﻝﺤﻠـول اﻝﻌﺎدﻝـﺔ ﻝﻬـﺎ ﺨـﻼل
ﻓﺘرة ﻋﻤل اﻝﺼﻨدوق.
ﻴﻘــوم ﻤــدﻴر اﻝﺼــﻨدوق ﺒﺎﻝﺘﺄﻜــد ﺒــﺎن ﺸــروط اﻝﺨــدﻤﺎت اﻝﻤﻘدﻤــﺔ ﻝﻠﺼــﻨدوق أو اﻝﻌﻤﻠﻴــﺎت
اﻝﺘــﻲ ﺘﻨﻔــذ ﻝﺼــﺎﻝﺤﻪ ﺴــوف ﻝــن ﺘﻜــون أﻗــل ﻤﺴــﺘوى ﻋﻤــﺎ اذا ﺘــم ﺘﻘــدﻴﻤﻬﺎ ﻤــن أط ـراف
ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ أﺨرى .و ﻴﺒذل ﻤدﻴر اﻝﺼﻨدوق ﻜﺎﻓـﺔ ﺠﻬـودﻩ ﻻﻴﺠـﺎد اﻝﺤـل اﻝﻌـﺎدل ﻷي ﺤﺎﻝـﺔ
ﺘﻀــﺎرب ﻤﺼــﺎﻝﺢ ،ﻜﻤــﺎ ﻴﻜــرس ﺨﺒ ارﺘــﻪ اﻝﻤﻬﻨﻴــﺔ ﻻدارة أﻨﺸــطﺔ اﻝﺼــﻨدوق ﺒﻤــﺎ ﻴﺤﻘــق
ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﺼﻨدوق واﻝﻤﺸﺎرﻜﻴن ﻓﻴﻪ.

 21ﺴﺠل ﺤﺎﻤﻠﻲ اﻝوﺤدات ﺘﻘوم ﺘداول ﺒﺈﻋداد واﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﺴﺠل ﻝﺤﺎﻤﻠﻲ وﺤدات اﻝﺼﻨدوق ﺒﺼﻔﺘﻬﺎ ﻤﺴﺠل
اﻝﺼﻨدوق.
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 22ﺤﻘوق واﻝﺘزاﻤﺎت

ﺤﻘوق ﺤﺎﻤﻠﻲ اﻝوﺤدات:

ﺤﺎﻤﻠﻲ اﻝوﺤدات
) (1اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﺘﺄﻜﻴد ﺒﺘﺤوﻴل اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸرة ﺒﻌد ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﺴوق
اﻝﺜﺎﻨوي.
) (2ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻋن طرﻴق اﻝﺴوق اﻷوﻝﻲ اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﺘﺄﻜﻴد ﺘﺴﺠﻴل
اﻝﻤﻠﻜﻴﺔ ﻤن أﻤﻴن اﻷﺼول ﻤﺒﺎﺸرة ﺒﻌد إﺼدار أو اﺴﺘرداد اﻝوﺤدات.
) (3اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺒﺨﺼوص ﺴﻴﺎﺴﺎت وأﻫداف اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر واﻝﻤراﻜز
اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ واﻝﺸؤون اﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻠﺼﻨدوق.
) (4اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻝﺘوزﻴﻌﺎت اﻝﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺨﻼل وﻗت ﻤﻨﺎﺴب ﻻ ﻴﺘﺠﺎوز  30ﻴوﻤ ًﺎ
ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﻹﻋﻼن ﻋﻨﻬﺎ ،إن وﺠد ،وﻓﻘﺎً ﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﺼﻨدوق.
) (5اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻋن ﺼﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺼول ﻝﻠوﺤدة وﺴﻌر اﻝوﺤدة
اﻹرﺸﺎدي ﺒﺎﻝطرﻴﻘﺔ واﻝﺘوﻗﻴت اﻝﻤﻔﺼﺢ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻤذﻜرة.
) (6اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻋن ﺴﻠﺔ اﻷﺴﻬم اﻝﻤﺴﺘﻬدﻓﺔ ﺒﺎﻝطرﻴﻘﺔ واﻝﺘوﻗﻴت
اﻝﻤﻔﺼﺢ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻝﻨﺸرة.
) (7اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﺼورة ﻤن اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻤدﻗﻘﺔ ﻝﻠﺼﻨدوق ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻤرة
ﻓﻲ اﻝﺴﻨﺔ.
) (8اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﺘﺄﻜﻴد ﺒﺎﻻﻝﺘزام اﻝﻤﻬﻨﻲ اﻻﺨﻼﻗﻲ واﻝذي ﻴﺘطﻠب ﺒﺄن ﻴﺘﺨذ ﻗرار
اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر ﻝﺘﺤﻘﻴق أﻗﺼﻰ ﻓﺎﺌدة ﻤﻤﻜﻨﺔ ﻝﺤﻤﻠﺔ اﻝوﺤدات.
ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺤﻘوق اﻝﺘﺼوﻴت:
ﺼﻨﺎدﻴق اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﻤﺘداوﻝﺔ ﻫﻲ ﺼﻨﺎدﻴق اﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎن ﺤﻘوق اﻝﺘﺼوﻴت
ﺘﻌود ﻝﻤدﻴر اﻝﺼﻨدوق وﻝﻴس ﻝﺤﻤﻠﺔ اﻝوﺤدات .ﻜﻤﺎ أن ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻗرار اﻝﺘﺼوﻴت أو
ﻋدم اﻝﺘﺼوﻴت ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺎﻷﺴﻬم اﻝﺘﻲ ﺘوﺠد ﻓﻲ ﻤﺤﻔظﺔ اﻝﺼﻨدوق ﻴﺘم اﺘﺨﺎذﻩ
وﻓﻘﺎً ﻝﻠﻤﺎدة  37ﻤن ﻻﺌﺤﺔ ﺼﻨﺎدﻴق اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻝﺘﻲ ﺘﻨص ﻋﻠﻰ:
" ﻴﻘوم ﻤﺠﻠس إدارة اﻝﺼﻨدوق ﺒﺎﻝﺘﺸﺎور ﻤﻊ ﻤﺴؤول اﻝﻤطﺎﺒﻘﺔ واﻻﻝﺘزام )أو ﻝﺠﻨﺔ
اﻝﻤطﺎﺒﻘﺔ واﻻﻝﺘزام( ،وﻴواﻓق ﻤﺠﻠس إدارة اﻝﺼﻨدوق ﻋﻠﻰ اﻝﺴﻴﺎﺴﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺒﻤﻤﺎرﺴﺔ ﺤﻘوق اﻝﺘﺼوﻴت اﻝﻤﻤﻨوﺤﺔ ﻝﻠﺼﻨدوق ﺒﻤوﺠب اﻷوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﺸﻜل
ﺠزءاً ﻤن أﺼوﻝﻪ".
وﻴﻘرر ﻤدﻴر اﻝﺼﻨدوق طﺒﻘﺎً ﻝﺘﻘدﻴرﻩ ﻤﻤﺎرﺴﺔ أو ﻋدم ﻤﻤﺎرﺴﺔ أي ﺤﻘوق ﺘﺼوﻴت
ﺒﻌد اﻝﺘﺸﺎور ﻤﻊ ﻤﺴؤول اﻝﻤطﺎﺒﻘﺔ واﻻﻝﺘزام أو ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻤطﺎﺒﻘﺔ واﻻﻝﺘزام".

40

ﺤﻤﻠﺔ وﺤدات اﻝﺼﻨدوق ﻻ ﻴﺘﻤﺘﻌون ﺒﺄي ﺤﻘوق ﺘﺼوﻴت ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠق ﺒﺄﺴﻬم ﻤﺤﻔظﺔ
اﻝﺼﻨدوق.
اﻝﺘزاﻤﺎت ﺤﻤﻠﺔ اﻝوﺤدات:
ﻻ ﻴﺘﺤﻤل ﺤﺎﻤﻠﻲ اﻝوﺤدات أي اﻝﺘزاﻤﺎت ﻝﺘﻌوﻴض ﻤدﻴر اﻝﺼﻨدوق أو أي طرف
ﻤﻌﻴن ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ اﻻﻝﺘزاﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﻗد ﺘﻨﺸﺄ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻤدﻴر اﻝﺼﻨدوق أو أي
طرف ﻤﻌﻴن ﻻﻝﺘزاﻤﺎﺘﻪ وأي ﺤﻘوق ﻝﺘﻌوﻴض ﻤدﻴر اﻝﺼﻨدوق أو اﻷطراف اﻝﻤﻌﻴﻨﺔ
اﻷﺨرى ﺘﻜون ﻤﺤدودة ﺒﺄﺼول اﻝﺼﻨدوق.
ﻻ ﺘﺘرﺘب ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻤل اﻝوﺤدات أي اﻝﺘزاﻤﺎت ﺘﺘﺠﺎوز ﺴﻌر اﻝﺸراء اﻝﻤدﻓوع ﻤﻘﺎﺒل
اﻝوﺤدات وﻻ ﺘﺘرﺘب ﻋﻠﻴﻪ أي اﻝﺘزاﻤﺎت أﺨرى ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻﻗﺘﻨﺎﺌﻪ ﻝﻠوﺤدات.
 23رﻓﻊ اﻝﺘﻘﺎرﻴر ﻝﺤﺎﻤﻠﻲ
اﻝوﺤدات

ﻴﺼــدر ﻤــدﻴر اﻝﺼــﻨدوق ﺨــﻼل  45ﻴوﻤ ـﺎً ﻤــن ﻨﻬﺎﻴــﺔ ﻜــل رﺒــﻊ ﺴــﻨﺔ ﺘﻘرﻴ ـ اًر رﺒــﻊ ﺴــﻨوي
ﻴوﻀــﺢ ﺼــﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤــﺔ اﻷﺼــول وﻤﻜوﻨــﺎت اﻝﻤﺤﻔظــﺔ وﻤﻜوﻨــﺎت اﻝﻤؤﺸــر وﻴﻜــون ﻫــذا
اﻝﺘﻘرﻴرﻤﺘﺎﺤـ ـ ـﺎً دون رﺴ ـ ــوم ﻝﺼ ـ ــﺎﻨﻊ اﻝﺴ ـ ــوق واﻝوﺴ ـ ــطﺎء واﻝﻤﺘﻌ ـ ــﺎﻤﻠﻴن اﻝﻤ ـ ــرﺨص ﻝﻬ ـ ــم
واﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠﺒﻬم ﻤن ﺨﻼل ﻤﻜﺎﺘب ﻤدﻴر اﻝﺼﻨدوق.
ﻴﻘوم ﻤدﻴر اﻝﺼﻨدوق ﺒﺈﻋداد اﻝﺘﻘرﻴـر اﻝﺴـﻨوي اﻝﻤ ارﺠـﻊ ﻝﻠﺼـﻨدوق ﺨـﻼل  60ﻴوﻤـﺎً ﻤـن
ﻨﻬﺎﻴ ـ ــﺔ اﻝﺴ ـ ــﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴ ـ ــﺔ ﻝﻠﺼ ـ ــﻨدوق ،ﻤﺘﻀ ـ ــﻤﻨﺎً ﺘﻔﺎﺼ ـ ــﻴل اﻝﻤرﻜ ـ ــز اﻝﻤ ـ ــﺎﻝﻲ ﻝﻠﺼ ـ ــﻨدوق
واﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻝﺼﻨدوق وأداﺌﻪ وﻤﻜوﻨﺎت اﻝﻤؤﺸر ﻜﻤﺎ ﻓـﻲ ﻨﻬﺎﻴـﺔ اﻝﺴـﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴـﺔ ،وﻴﻜـون
ﻤﺘﺎﺤﺎً ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻝطﻠب ﻤن ﺨﻼل ﻤﻜﺎﺘب ﻤدﻴر اﻝﺼﻨدوق دون أي رﺴوم.
أي ﻤﻌﻠوﻤــﺎت أﺨــرى ﻴﺘطﻠــب ﻨﺸــرﻫﺎ ﺒﻤــﺎ ﻓــﻲ ذﻝــك ﺼــﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤــﺔ اﻷﺼــول ﻝﻠوﺤــدة أو
اﻝﺴــﻌر اﻹرﺸــﺎدي ﻝﻠوﺤــدات أو اﻹﻋــﻼن ﻋــن أي ﺘﻌﻠﻴــق ﻝﺘﻘــوﻴم اﻝوﺤــدات ﺴــوف ﻴــﺘم
ﻨﺸرﻫﺎ ﻓﻲ اﻝﻤوﻗﻊ اﻻﻝﻜﺘروﻨﻲ ﻝﻤدﻴر اﻝﺼـﻨدوق أو ﻝﺘـداول و ﺘﻜـون ﻤﺘﺎﺤـﺔ ﻤـن ﺨـﻼل
ﻤﻜﺎﺘب ﻤدﻴر اﻝﺼﻨدوق دون أي رﺴوم.
أي اﺨطﺎرات ﻗد ﻴﻘوم ﻤدﻴر اﻝﺼﻨدوق ﺒﺈﺼدارﻫﺎ ﺴوف ﻴﺘم ﻨﺸرﻫﺎ ﻓﻲ اﻝوﺴﺎﺌل

 24إﻨﻬﺎء اﻝﺼﻨدوق

اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ وﻓﻘﺎً ﻝﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻷﻨظﻤﺔ.
ﻴﻨﺘﻬﻲ اﻝﺼﻨدوق ﻓﻲ ﺤﺎﻝـﺔ ﺘﺤﻘﻴـق أﻫداﻓـﻪ وﻓﻘـﺎً ﻝﺘﻘـدﻴر ﻤـدﻴر اﻝﺼـﻨدوق وﻤواﻓﻘـﺔ ﻫﻴﺌـﺔ
اﻝﺴ ــوق اﻝﻤﺎﻝﻴ ــﺔ .وﻴﺠ ــوز ﻝﻤ ــدﻴر اﻝﺼ ــﻨدوق اﻨﻬ ــﺎء اﻝﺼ ــﻨدوق اذا ﺘﺒـ ـﻴن ﻝ ــﻪ أن ﻗﻴﻤ ــﺔ
أﺼــول اﻝﺼــﻨدوق ﺘﺤــت اﻹدارة ﻏﻴــر ﻜﺎﻓﻴــﺔ ﻝﺘﺒرﻴــر اﻝﺘﺸــﻐﻴل اﻻﻗﺘﺼــﺎدي ﻝﻠﺼــﻨدوق،

41

أو ﻓ ــﻲ ﺤﺎﻝ ــﺔ ﺤ ــدوث أي ﺘﻐﻴﻴ ــر ﻓ ــﻲ اﻝﻘ ــﺎﻨون أو اﻝﻨظ ــﺎم أو أي ظ ــروف أﺨ ــرى ﻴ ــرى
ﻤدﻴر اﻝﺼﻨدوق أﻨﻬﺎ ﺴﺒب ﻜﺎف ﻻﻨﻬﺎء اﻝﺼﻨدوق ،ﺒﻌـد ﻤواﻓﻘـﺔ ﻫﻴﺌـﺔ اﻝﺴـوق اﻝﻤﺎﻝﻴـﺔ،
واﺸﻌﺎر ﻤﺎﻝﻜﻲ اﻝوﺤدات ﻗﺒل ذﻝك ﺒﻤدة ﻻ ﺘﻘل ﻋن ) 60ﺴﺘون( ﻴوﻤﺎً ﺘﻘوﻴﻤﻴﺎً ً◌.
ﻓــﻲ ﺤﺎﻝــﺔ اﻨﻬــﺎء اﻝﺼــﻨدوق ،ﻓـﺈن أﺼــول اﻝﺼــﻨدوق ﺘــﺘم ﺘﺼــﻔﻴﺘﻬﺎ وﻴــﺘم ﺘﺴــدﻴد اﻝــدﻴون
واﻻﻝﺘ ازﻤــﺎت اﻝﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺒﺎﻝﺨﺼــوم وأﻤ ــﺎ اﻷﺼــول اﻝﻤﺘﺒﻘﻴــﺔ ﻤ ــن اﻝﺘﺼــﻔﻴﺔ ﻓﻴــﺘم ﺘوزﻴﻌﻬـ ـﺎ
ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺸـﺎرﻜﻴن ﺨـﻼل ) 30ﺜﻼﺜـون( ﻴوﻤـﺎً ﻤـن ﺒداﻴـﺔ اﻝﺘﺼـﻔﻴﺔ وﺒﺎﻝﻨﺴـﺒﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﻤﺜﻠﻬـﺎ
وﺤ ــداﺘﻬم ﻤﻨﺴ ــوﺒﺔ إﻝ ــﻰ إﺠﻤ ــﺎﻝﻲ اﻝوﺤ ــدات وﻴ ــﺘم إﺼ ــدار ﺘﺄﻜﻴ ــد ﻤ ــن ﻤ ــدﻴر اﻝﺼ ــﻨدوق
ﺒذﻝك.
ﻓﻲ ﺤﺎﻝـﺔ ﺒـدء ﺘﺼـﻔﻴﺔ اﻝﺼـﻨدوق ،ﻓﺎﻨـﻪ ﻝـن ﻴـﺘم ﻋﻤـل أي ﺘوزﻴﻌـﺎت ﻝﻠﻤﺴـﺘﺜﻤرﻴن ﻤـﺎ ﻝـم
ﻴـ ــﺘم ﺘﺼـ ــﻔﻴﺔ ﻜﺎﻓـ ــﺔ أﺼـ ــول اﻝﺼـ ــﻨدوق واﺴـ ــﺘﻼم ﺤﺼـ ــﻴﻠﺔ اﻝﺘﺼـ ــﻔﻴﺔ ﺒواﺴـ ــطﺔ ﻤـ ــدﻴر
اﻝﺼﻨدوق.
 25إﺠراءات اﻝﺸﻜﺎوى

ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ وﺠود أي ﺸﻜوى أو ﻤﻼﺤظﺔ ﺤول اﻝﺼﻨدوق ،ﺘرﺴل إﻝﻰ اﻝﻌﻨوان اﻝﺘﺎﻝﻲ:
ﻤدﻴر ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻝﻤطﺎﺒﻘﺔ واﻹﻝﺘزام ٕوادارة اﻝﻤﺨﺎطر

ﻓﺎﻝﻜم ﻝﻠﺨدﻤﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
ﺸﺎرع اﻝﻌﻠﻴﺎ اﻝﻌﺎم

ص ب  884اﻝرﻴﺎض 11421
ﻓﺎﻜس + 966 (1) 4615216
ﻫﺎﺘف+966 (1) 2114722 :
واﻹﺠـ ـراءات اﻝﺨﺎﺼ ــﺔ ﺒﻤﻌﺎﻝﺠ ــﺔ اﻝﺸ ــﻜﺎوي ﻴ ــﺘم ﺘﻘ ــدﻴﻤﻬﺎ ﻋﻨ ــد طﻠﺒﻬ ــﺎ ﻤ ــن ﻗﺒ ــل ﻫﻴﺌ ــﺔ اﻝﺴ ــوق
اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ.

 26اﻝﻘواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
ﻝﻠﺼﻨدوق

اﻝﺴﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﺼﻨدوق ﺘﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ  31دﻴﺴﻤﺒر ﻤن ﻜل ﻋﺎم.
اﻝﺴــﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴــﺔ اﻷوﻝــﻰ ﻝﻠﺼــﻨدوق ﻴــﺘم ﺘﺤدﻴــدﻫﺎ ﻤــﻊ اﻷﺨــذ ﻓــﻲ اﻻﻋﺘﺒــﺎر ﺘــﺎرﻴﺦ طــرح
اﻝﺼﻨدوق وﻤواﻓﻘﺔ ﻫﻴﺌﺔ اﻝﺴوق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ.
ﻴﻘــوم اﻝﺼــﻨدوق ﺒﺈﺼــدار اﻝﻘ ـواﺌم اﻝﻤﺎﻝﻴــﺔ اﻝﻤراﺠﻌــﺔ واﻝﺠــداول اﻝﻤﺘﻤﻤــﺔ ﻝﻬــﺎ ﺨــﻼل 90
ﻴوﻤﺎً ﻤن ﻨﻬﺎﻴﺔ اﻝﺴﻨﺔ اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ.
ﻴﻘــوم اﻝﺼــﻨدوق ﻜــذﻝك ﺒﺎﻋــداد ﺘﻘرﻴــر ﻤــﺎﻝﻲ ﻨﺼــف ﺴــﻨوي ﻤﻔﺤــوص ﺨــﻼل  45ﻴوﻤ ـﺎً
ﻤن إﻨﺘﻬﺎء اﻝﻔﺘرة.
ﺴــﺘﻜون اﻝﺒﻴﺎﻨ ــﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴ ــﺔ ﻝﻠﺼ ــﻨدوق اﻝﻤ ــذﻜورة أﻋ ــﻼﻩ ﻤﺘﺎﺤ ــﺔ ﻝﻺط ــﻼع ﻋﻠﻴﻬ ــﺎ ﻤﺠﺎﻨـ ـﺎً
ﺒواﺴــطﺔ ﻤـ ـدﻴر اﻝﺼ ــﻨدوق ،وذﻝــك ﺒﺎﻝﻨﺸ ــر ﻓ ــﻲ اﻝﻤوﻗــﻊ اﻻﻝﻜﺘروﻨ ــﻲ ﻝﻤ ــدﻴر اﻝﺼ ــﻨدوق

42

 ،www.falcom.com.saأو ﺒﺎرﺴﺎﻝﻬﺎ ﻋن طرﻴق اﻝﺒرﻴد ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ طﻠﺒﻬﺎ.
 27اﻝﺘﺼﻔﻴﺔ وﺘﻌﻴﻴن
ﻤﺼف
 28ﺘﻌدﻴل ﺸروط وأﺤﻜﺎم
اﻝﺼﻨدوق

ﻫﻴﺌﺔ اﻝﺴوق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻝدﻴﻬﺎ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﺘﻌﻴﻴن ﻤدﻴر ﺒدﻴل ﻝﻠﺼـﻨدوق أو ﻤﺼـف أو اﺘﺨـﺎذ
أي ﺘدﺒﻴر ﺘراﻩ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎً وذﻝك وﻓﻘﺎً ﻝﻼﺌﺤﺔ ﺼﻨﺎدﻴق اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر.
ﺒﺎﻤﺘﻼك وﺤدات ﻓﻲ اﻝﺼﻨدوق ﻴواﻓق اﻝﻤﺸﺎرك ﻋﻠﻰ أن ﺸروط وأﺤﻜﺎم اﻝﺼﻨدوق،
وﺒﻨود طﻠب اﻻﺸﺘراك أو أي وﺜﺎﺌق أﺨرى ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻝﺼﻨدوق ﺴﺘﺤﻜم اﻝﻌﻼﻗﺔ
ﺒﻴﻨﻪ وﻤدﻴر اﻝﺼﻨدوق .ﻜﻤﺎ ﻴواﻓق اﻝﻤﺸﺎرك ﻜذﻝك ﺒﺄن ﻤدﻴر اﻝﺼﻨدوق ﻗد ﻴﻘوم ﻤن
وﻗت ﻵﺨر ،وﻓﻘﺎً ﻝﻠﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻝﻨظﺎﻤﻴﺔ واﻝﻠواﺌﺢ اﻝﻤرﻋﻴﺔ ،ﺒﺘﻌدﻴل ﻫذﻩ اﻝﺸروط
واﻷﺤﻜﺎم ،أو أي وﺜﺎﺌق أﺨرى ،ﺒﻌد اﻝﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻤواﻓﻘﺔ ﻫﻴﺌﺔ اﻝﺴوق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ
اﻝﻤﺴﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻌدﻴﻼت اﻝﻤطﻠوﺒﺔ .وﻓﻲ ﺘﻠك اﻝﺤﺎﻝﺔ ،ﻴﻘوم ﻤدﻴر اﻝﺼﻨدوق ﺒﺎﺸﻌﺎر
اﻝﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن ﺒﺎﻝﻨﺸر ﻓﻲ ﻤوﻗﻊ ﻤدﻴر اﻝﺼﻨدوق وأو ﺘداول.

 29اﻝﻘﺎﻨون اﻝﺤﺎﻜم

)أ( ﺘﺨﻀﻊ ﺸروط وأﺤﻜﺎم اﻝﺼﻨدوق ﻝﻘواﻨﻴن وأﻨظﻤﺔ اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ
اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ اﻝﺼﺎدرة ﻋن ﻫﻴﺌﺔ اﻝﺴوق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ وأي
اﻝﺴﺎرﻴﺔ اﻝﻤﻔﻌول واﻝﻠواﺌﺢ
ّ
ﺘﻌدﻴﻼت ﻋﻠﻴﻬﺎ.
)ب( أي ﻨزاﻋﺎت ﻗد ﺘﻨﺸﺄ ﺒﻴن أطراف ﻫذﻩ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ )ﺸروط وأﺤﻜﺎم اﻝﺼﻨدوق(
ﺴوف ﺘﺘم اﺤﺎﻝﺘﻬﺎ إﻝﻲ ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻔﺼل ﻓﻲ ﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻷوراق اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻝﻌرﺒﻴﺔ اﻝﺴﻌودﻴﺔ.

 30اﻻﻝﺘزام ﺒﻼﺌﺤﺔ
ﺼﻨﺎدﻴق اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر

ﻴﻘــر ﻤــدﻴر اﻝﺼــﻨدوق ﺒــﺄن ﻫــذﻩ اﻝﻤــذﻜرة وﻜﺎﻓــﺔ وﺜــﺎﺌق اﻝﺼــﻨدوق ﺘﺘواﻓــق ﻤــﻊ أﺤﻜــﺎم
ﻻﺌﺤـ ــﺔ ﺼـ ــﻨﺎدﻴق اﻻﺴـ ــﺘﺜﻤﺎر اﻝﺼ ـ ـﺎدرة ﻓـ ــﻲ ﺘـ ــﺎرﻴﺦ  1427/12/03ﻫـ ـ ـ اﻝﻤواﻓ ـ ــق
2006/12/24م واﻝﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺼﻨﺎدﻴق اﻝﻤؤﺸرات اﻝﻤﺘداوﻝﺔ اﻝﺼـﺎدرة ﻤـن
ﻫﻴﺌـ ــﺔ اﻝﺴـ ــوق اﻝﻤﺎﻝﻴـ ــﺔ وأﻨـ ــﻪ ﻗـ ــد ﺤﺼـ ــل ﻋﻠـ ــﻰ اﺴـ ــﺘﺜﻨﺎء ﻤـ ــن اﻝﻬﻴﺌـ ــﺔ ﻓﻴﻤـ ــﺎ ﻴﺘﻌﻠـ ــق
ﺒﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻝﻔﻘرة ) (27و)-50أ( ﻤن ﻻﺌﺤﺔ اﻝﺼﻨﺎدﻴق اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرﻴﺔ.

 31ﺘﻌوﻴض ﻤدﻴر
اﻝﺼﻨدوق

ﻴﺘﻌﻬــد ﻤــدﻴر اﻝﺼــﻨدوق ﺒﺘﻌــوﻴض ﺤﻤﻠــﺔ اﻝوﺤــدات ﻋــن أي ﺨﺴــﺎﺌر ﻴﻤﻜــن أن ﺘﺤــدث
ﺒﺴ ــﺒب اﻹﻫﻤ ــﺎل واﻝﺘﻌ ــدي أو اﻝﺘﻘﺼ ــﻴر اﻝﻤﺘﻌﻤ ــد ﻷي ﻤ ــن ﻤﻨﺴ ــوﺒﻴﻪ .وﻻ ﻴﻐط ــﻲ ﻫ ــذا
اﻝﺘﻌﻬ ــد أي ﺨﺴ ــﺎﺌر ﻴﻤﻜ ــن أن ﺘﻨﺸ ــﺄ ﻝﻠﺼ ــﻨدوق ﻓ ــﻲ إط ــﺎر ﻗﻴ ــﺎم ﻤ ــدﻴر اﻝﺼ ــﻨدوق أو
ﻤﻨﺴوﺒﻴﻪ أو ﺘﺎﺒﻌﻴﻪ ﺒواﺠﺒﺎﺘﻬم ﺒﺎﻝﺤﻜﻤﺔ واﻝﻌدل اﻝﻼزﻤﻴن .
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اﻝﻤﻠﺤق ) (1ﺘﻀﺎرب اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ:
)أ( ﻴﻤﻜن أن ﻴﻨﺸﺄ ﺘﻀﺎرب ﻤﺼﺎﻝﺢ ﺒﺴﺒب أن ﻓﺎﻝﻜم ﻝﻠﺨدﻤﺎت اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ ﺘﺘوﻝﻰ اﻝﻘﻴﺎم ﺒﻤﻌظم أﻋﻤﺎل اﻝﺼﻨدوق.
وﻝﺘوﻀﻴﺢ اﻷدوار واﺤﺘﻤﺎﻻت ﻨﺸؤ ﺤﺎﻻت ﺘﻀﺎرب اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﻨﺴوق اﻝﺘوﻀﻴﺢ اﻝﺒﻴﺎﻨﻲ اﻝﺘﺎﻝﻲ:

 2 .1ﺗﻘﺪﱘ ﻃﻠﺐ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻭﺣﺪﺍﺕ
)ﻋﻴﲏ(

ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ
 .3ﺍﳌﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ
ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ

 -1ﺷﺮﺍﺀ ﺳﻠﺔ ﺍﻷﺳﻬﻢ

ﺳﻮﻕ ﺍﻷﺳﻬﻢ
ﺣﺴﺎﺏ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ
ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﳌﺘﺪﺍﻭﻟﺔ
 2 .2ﲢﻮﻳﻞ ﺳﻠﺔ
ﺍﻷﺳﻬﻢ

ﺗﺪﺍﻭﻝ

 . 4ﲢﻮﻳﻞ ﺳﻠﺔ
ﺍﻷﺳﻬﻢ

ﺻﺎﻧﻊ ﺍﻟﺴﻮﻕ

ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ

 .7ﲢﻮﻳﻞ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ
ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﳌﺘﺪﺍﻭﻟﺔ
 .8ﻋﺮﺽ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ
ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﳌﺘﺪﺍﻭﻟﺔ

 . 10ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ
ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ ﺍﳌﺘﺪﺍﻭﻟﺔ

ﺳﻮﻕ ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﳌﺆﺷﺮﺍﺕ
ﺍﳌﺘﺪﺍﻭﻟﺔ

ﺍﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
Investors

ﺃﻣﲔ ﺍﳊﻔﻆ

ﺣﺴﺎﺏ ﺻﻨﺎﻉ
ﺍﻟﺴﻮﻕ

 .6ﺇﻳﺪﺍﻉ ﻭﺣﺪﺍﺕ
ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﳉﺪﻳﺪﺓ

 .5ﺗﻘﺪﱘ ﻃﻠﺐ
ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ

 .9ﻧﻘﺪ

ﺗﺪﺍﻭﻝ
)ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ(
2

)ب( ﺤﺎﻻت ﺘﻀﺎرب اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ اﻝﻤﺤﺘﻤﻠﺔ:
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) (1ﻴﺴﻌﻰ ﻤدﻴر اﻝﺼﻨدوق ﻝزﻴﺎدة اﻷﻨﺸطﺔ ﻓﻲ اﻝﺴوق اﻷوﻝﻲ ﻝزﻴﺎدة ﺤﺠم اﻷﺼول ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺴﻌﻰ ﺼﺎﻨﻊ اﻝﺴوق
ﻝﺘﺨﻔﻴف ﺴرﻋﺔ دو ارن إﺼدار رزم اﻝوﺤدات ﻓﻲ أوﻗﺎت اﻝﺘذﺒذب اﻝﻌﺎﻝﻲ ﻝﻠﺴوق .
) (2ﻴرﻏب ﻤدﻴر اﻝﺼﻨدوق ﻓﻲ اﻝﺴﻴوﻝﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺴوق اﻝﺜﺎﻨوي ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺴﻌﻰ ﺼﺎﻨﻊ اﻝﺴوق ﻝﻼﻜﺘﻔﺎء ﺒﺎﻝﺤد اﻷدﻨﻰ
ﻤن اﻝﺘزاﻤﺎﺘﻪ ﺨﻼل ﺘذﺒذب اﻝﺴوق.
) (3ﻴﻌﻤل ﺼﺎﻨﻊ اﻝﺴوق ﻝﺘوﺴﻴﻊ ﻫﺎﻤش اﻝﺘداول ﻝﺘﻌظﻴم أرﺒﺎﺤﻪ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻔﻀل ﻤدﻴر اﻝﺼﻨدوق زﻴﺎدة ﺤﺠم ﻤﺒﻴﻌﺎت
وﺤدات اﻝﺼﻨدوق ﻝﺠﻌل اﻝﻤﻨﺘﺞ أﻜﺜر ﺠﺎذﺒﻴﺔ ﻝﻠﻤﺴﺘﺜﻤرﻴن.
)ج( اﺤﺘﻤﺎﻻت ﺤدوث ﺤﺎﻻت ﺘﻀﺎرب اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ :إﺠراءات ﺘﺨﻔﻴف أﺜر ﺘﻀﺎرب اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ:
ﺘﺘم إدارة ﺤﺎﻻت ﺘﻀﺎرب اﻝﻤﺼﺎﻝﺢ ﻤن ﺨﻼل:
) (1ﺘطﺒﻴق ﻤﻔﻬوم اﻝﻔﺼل اﻝﺘﺎم ﺒﻴن اﻹدارات واﻹﺠراءات ذات اﻝﻌﻼﻗﺔ.
) (2ﺘوﻝﻲ إدارة اﻻ ﻝﺘزام واﻝﻤطﺎﺒﻘﺔ ﻤﺴﺌوﻝﻴﺔ اﻝﺘﺄﻜد واﻝﻤراﺠﻌﺔ ﻤن أن اﻝﺘزاﻤﺎت ﻜﺎﻓﺔ اﻹدارات ﺘﺠﺎﻩ اﻝﺴوق واﻝﺠﻬﺔ
اﻝﻤﻨظﻤﺔ ﻗد ﺘم اﺴﺘﻴﻔﺎءﻫﺎ.
اﻻﻝﺘزاﻤﺎت اﻝﺘﻲ ﺘم اﻝﺘﻌﺒﻴر ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎت ﺘم ﺘﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﺘﻔﺎﻗﻴﺎت ﺘﻘدﻴم اﻝﺨدﻤﺎت وﻤن ﺜ م ﺠرى ﻋﻜﺴﻬﺎ ﻓﻲ
دﻝﻴل اﻹﺠراءات وﺴﻴﺘم ﺘﻌرﻴف ﻜل اﺠراء وﻀﺒط آﻝﻴﺎت اﻝﺘطﺒﻴق .اﻝﻤراﺠﻌﺔ اﻝﻤﺴﺘﻤرة ﻤن طرف إدارﺘﻲ إدارة اﻝﻤﺨﺎطر
واﻻﻝﺘزام واﻝﻤطﺎﺒﻘﺔ ﻻ ﺘﻀﻤن ﻓﻘط اﻨﻔﺎذ اﻝﺘﻌﻬدات ﺒل ﺘؤﻜد أن ﻜﺎﻓﺔ اﻹدارات ﺘﻌﻤل ﻓﻲ اطﺎر ﺒﻴﺌﺔ ﻤﻨﻀﺒطﺔ ﺒﻤﺎ ﻴؤﻜد
ﻜﻔﺎﻴﺔ ﻤﺴﺘوى اﻻﻨﻀﺒﺎط اﻝداﺨﻠﻲ.
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ﻤؤﺸر ﺼﻨدوق ﻓﺎﻝﻜم اﻝﻤﺘداول ﻝﻘطﺎع اﻝﺒﺘروﻜﻴﻤﺎوﻴﺎت
ﻤﻠﺤق ) : (2اﻝﺘﻜوﻴن اﻹ رﺸﺎدي واﻷوزان اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ ﻝﻤﻜوﻨﺎت ﻤؤﺸر ﻓﺎﻝﻜم ﻝﻘطﺎع اﻝﺒﺘروﻜﻴﻤﺎوﻴﺎت اﻝﺴﻌودي )إف إس ﺒﻲ

آي( ﻜﻤﺎ ﻓﻲ  29ﻤﺎﻴو 2012م و ﺒﻘﻴﻤﺔ اﺒﺘداﺌﻴﺔ ﻝﻠﻤؤﺸر ﺘﺒﻠﻎ   2,000ﺴﻌودي .ﻗد ﺘﺘﻐﻴر ﻤﻜوﻨﺎت وأوزان ﺴﻠﺔ
أﺴﻬم اﻝﻤؤﺸر ﻤن وﻗت ﻵﺨر وﺘﻜون اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﺴﺘﺤدﺜﺔ ﻝﻠﻤؤﺸر ﻤﺘﺎﺤﺔ ﻓﻲ ﻤوﻗﻌﻲ ﻓﺎﻝﻜم:
) (www.falcom.com.saوﺘداول(www.tadawul.com.sa :
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اﻝﻤﻠﺤق ) :(3ﺴﻠﺔ اﻝﺼﻨدوق ﻜﻤﺎ ﻓﻲ  29ﻤﺎﻴو  2012م وﻴﻤﻜن أن ﺘﺘﻐﻴر ﻤن وﻗت ﻵﺨر وﻴﺘم ﺘﺤدﻴﺜﻬﺎ ﺒﺎﺴﺘﻤرار
ﻓﻲ اﻝﻤوﻗﻊ اﻻﻝﻜﺘروﻨﻲ ﻝﻤدﻴر اﻝﺼﻨدوق:
الحجم األولي للسلة
بال] السعودي
] 500,000

__________________________

أديب بن عبد الرحمن السويلم
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس اإلدارة

________________________________

بدر سليمان الصليع
مدير مجموعة المطابقة وااللتزام وإدارة المخاطر

