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 شروط وأحكام صندوق االستثمار باألسهم السعودية
 صندوق أسهم استثماري مفتوح

 

 شركة السعودي الفرنس ي كابيتال -مدير الصندوق 

املوافقة عليها. ويتحمل مدير الصندوق وأعضاء مجلس إدارة الصندوق مجتمعين ومنفردين روجعت شروط وأحكام الصندوق من قبل مجلس إدارة الصندوق وتمت  ◼

ة واكتمال املعلومات كامل املسؤولية عن دقة واكتمال املعلومات الواردة في الشروط واألحكام. كذلك يقر ويؤكد أعضاء مجلس إدارة الصندوق ومدير الصندوق بصح

 ويؤكدون أن املعلومات والبيانات الواردة في الشروط واألحكام غير مضللةالواردة في الشروط واألحكام، ويقر 
ً
 ". ون أيضا

أَي تأكيد يتعلق  "وافقت هيئة السوق املالية على طرح وحدات صندوق االستثمار. ال تتحمل الهيئة أَي مسؤولية عن محتويات شروط وأحكام الصندوق، وال تعطي ◼

السوق املالية أَي توصية بشأن جدوى الستثمار في الصندوق من عدمه، وال تعني موافقتها على طرح وحدات الصندوق وتوصيتها بدقتها أو اكتمالها، وال تعطي هيئة 

 باالستثمار فيه، وتؤكد أن قرار االستثمار في الصندوق يعود للمستثمر أو من يمثله".

كافة خاضعة لالئحة صناديق االستثمار، وتتضمن معلومات كاملة، واضحة، صحيحة،  إن شروط وأحكام صندوق االستثمار باألسهم السعودية واملستندات األخرى  ◼

 .غير مضللة، محدثة ومعدلة

وأحكام الصندوق، ننصح املستثمرين بقراءة شروط وأحكام الصندوق واملستندات األخرى لصندوق االستثمار باألسهم السعودية وفهمها، وفي حال تعذر فهم شروط " ◼

 ."رة مستشار منهيننصح باألخذ بمشو 

 .بتوقيع هذه الشروط واألحكام يقر مالك الوحدات بأنه قد قبلها عند اشتراكه في أي وحدة من وحدات صندوق االستثمار باألسهم السعودية ◼

 يمكن للمستثمرين االطالع على أداء الصندوق ضمن تقاريره. ◼

 

 :التالية التغييرات تعكس والتياالستثمار باألسهم السعودية  صندوق  وأحكام شروط من املعدلة النسخة هي هذه

 ( من الئحة صناديق االستثمار املحدثة.1تحديث الشروط واألحكام بحسب متطلبات امللحق ) ◼

 .م2020تحديث ملخص اإلفصاح املالي بناَء على القوائم املدققة لعام  ◼

م08/02/2022هـ املوافق 07/07/1443بتاريخ وذلك بحسب خطابنا املرسل إلى هيئة السوق املالية   
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 الصندوق  ملخص

 1 اسم صندوق االستثمار السعودية باألسهم االستثمارصندوق 

نوع الصندوق /الصندوق  فئة صندوق أسهم استثماري مفتوح  2 

الصندوق  مدير  اسم شركة السعودي الفرنس ي كابيتال  3 

 4  لصندوق ا هدف االستثمار في األسهم املدرجة في سوق األسهم السعوديةنمو على املدى املتوسط إلى الطويل عن طريق 

 5 مستوى  املخاطر مرتفعة.

 ريال سعودي 2,000الحد األدنى لالشتراك 

 ريال سعودي 1,000الحد األدنى لالشتراك اإلضافي 

 ريال سعودي. 1,000الحد األدنى لالسترداد 

االشتراك و الحد األدنى لالشتراك 

واالسترداداإلضافي   
6 

 7  التقييمتعامل / الأيام  .االثنين واألربعاء والخميس )على أن تكون أيام عمل باململكة(

اإلعالن أيام يوم العمل الالحق ليوم التعامل.  8 

االسترداد قيمة دفع موعد خالل أربعة أيام عمل من يوم التعامل  9 

 ريال سعودي 1000
 األولي الطرح عند الوحدة سعر 

(االسمية القيمة)  
10 

 11 عملة الصندوق  ريال سعودي.

 إن صندوق االستثمار باألسهم السعودية هو صندوق مفتوح غير محدد املدة.
 وتاريخ االستثمار  صندوق  مدة

الصندوق  استحقاق  
12 

الصندوق  بداية تاريخ .م2009 فبراير 03 املوافق هـ 1430 صفر 8 بتاريخ الصندوق  وحدات في االستمرار على الهيئة موافقة على الحصول  تم  31  

رجب  07  تاريخ في تحديث آخر تم وقد ، م1993 يونيو 05هـ املوافق 1413ذو الحجة  15في  الصندوق  وأحكام شروط صدرت

 م.2022 فبراير08هـ املوافق 1443

 واألحكام، الشروط إصدار  تاريخ

لها تحديث وآخر   
41  

51  رسوم االسترداد املبكر  ال يوجد  

.S&P Saudi Arabia Domestic Total Return Index 61 املؤشر االسترشادي  

الصندوق  مشغل اسم شركة السعودي الفرنس ي كابيتال  71  

 شركة اتش اس بي س ي العربية السعودية  

HSBC Saudi Arabia Limited 
الحفظ أمين اسم  81  

الحسابات عمراج اسم عضو كروهورث الدولية –العظم والسديري وآل الشيخ وشركائهم. محاسبون ومراجعون قانونيون   91  

الصندوق  إدارة رسوم من صافي أصول الصندوق  –في السنة  1.75%  20 

 من إجمالي مبلغ االشتراك. ال يوجد رسوم لالسترداد %3االشتراك حتى  رسوم
ً
االشتراك واالستردادرسوم  تدفع مقدما  12  

، تحسب بشكل يومي ويتم خصمها بشكل شهري على أساس 0.07%
ً
في اخر يوم عمل من كل  صافي قيمة أصول الصندوق  سنويا

 ( ريال سعودي كرسوم معامالت.ةعشر رياال وخمسون هلل وأثني)مئة  112.50شهر، باإلضافة الى 
الحفظ أمين رسوم  22  
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 حال في ذلك عناالستثمار، وسيتم اإلفصاح  بعمليات تتعلق مصاريف أو تنظيمية رسوم بأي الوفاء مسؤولية الصندوق  يتحمل

 في ملخص اإلفصاح املالي السنوي  حدوثه
التعامل مصاريف  32  

معامالت, رسوم املراجعة والتدقيق, رسوم التسجيل )تداول(, رسوم التمويل,  )رسومتم احتساب الرسوم واملصاريف التالية 

 ب. -9كما هو موضح في  الصندوق(أتعاب أعضاء مجلس إدارة و  رسوم املؤشر االسترشادي, رسوم الجهات الرقابية
أخرى  ومصاريف رسوم  42  

األداء رسوم ال يوجد  52  

62 توزيعات نقدية ال ينطبق.  

 بتوقيت اململكة. 12:00قبل الساعة 
ً
 ظهرا

املوعد النهائي لتقديم تعليمات 

االشتراك واالسترداد لكل يوم 

 تعامل

72  
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 تعريفات

 الصندوق  صندوق االستثمار باألسهم السعودية.

وطرح وحداته وفًقا ألحكام الئحة صـــــــــناديق مؤســـــــــســـــــــة الســـــــــوق املالية التي تتولى إدارة أصـــــــــول صـــــــــندوق االســـــــــتثمار و دارة أعماله 

 .االستثمار والقواعد املنظمة للمنشآت ذات األغراض الخاصة
الصندوق  مدير   

الصندوق  عملة .عليها بناء الصندوق  وحدات سعر تقييم يتم التي العملة  

 اململكة .السعودية العربية اململكة

لجنة، أو لجنة فرعية، أو موظف، أو وكيل يمكن أن يتم تفويضــه للقيام بأي هيئة الســوق املالية شــاملة حيثما يســم، النص، أي 

 وظيفة من وظائف الهيئة.
 الهيئة

االستثمار صناديق الئحة عن مجلس هيئة السوق املالية. الصادرة االستثمار صناديق الئحة  

 مج املشاركةب إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه لىبرنامج استثمار مشرتك يهدف إ
ً
، ويديره مدير الصندوق برنامجأرباح ال فياعيا

 ددة.محمقابل رسوم 
ستثمارال ا صندوق   

الوحدات مالك /املشترك .االستثمار صندوق  في وحدات يملك الذي الشخص  

 الوحدة الوحدات التي يملكها املشترك في الصندوق.

االسترشادي ملؤشر ا .االستثمار صندوق  أداء يمكن قياس خالله منمرجع للسوق  هو  

 لالئحة صـــناديق االســـتثمار  مجلس
ً
واالشـــراف  االســـتثمار صـــندوق  مدير أعمال ملراقبةيقوم مدير الصـــندوق بتعيين أعضـــائه وفقا

 .عليها
اإلدارة مجلس  

العمل يوم .يوم العمل الرسمي حين تكون البنوك واألسواق املالية مفتوحة للعمل في اململكة  

التعامل يوم  ستردادها.وا وحدات صندوق استثمارفي فيه االشتراك  مكنيوم ي  

اإلعالن أيام .الوحدات أسعار عن فيها يعلن التي األيام هي  

 نقطة التقييم .وحدة لكل األصول  قيمة صافي احتساب أساسها على يتم التي تعامل يوم كل في الزمنيةالنقطة  

األخيرة القيد فترة الصندوق.واسترداد وحدات بيع لتقديم تعليمات  النهائي املوعد  

الوحدة سعر  .القائمة الوحدات عدد إجمالي على الصندوق  أصول  صافي بتقسيم تحسب والتي الصندوق  وحدة قيمة  

  تدفع رسوم
ً
االشتراك رسوم .الصندوق  في وحدات شراء عند مقدما  

الصندوق  إدارة رسوم .الصندوق  ملدير دفعها يتم التي االستشارية بالخدمات املتعلقة واألتعاب واملصاريف التعويض  

لالشتراك األدنى الحد بالصندوق  لالشتراك املطلوب املال ملبلغ األدنى الحد  
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 واألحكام الشروط
 :االستثمار صندوق  -1

 اسم صندوق االستثمار، فئته ونوعه.  -أ

  .مفتوح استثماري  أسهم صندوق صندوق االستثمار باألسهم السعودية. 

 

 .إصدار شروط وأحكام صندوق االستثمار، وآخر تحديثتاريخ  -ب 

 .م2022فبراير  08هـ املوافق 1443 رجب 07تاريخم ، وقد تم آخر تحديث في 1993يونيو  05هـ املوافق 1413ذو الحجة  15صدرت شروط وأحكام الصندوق في 

  

افقة الهيئة على  -ج   .االستثمارصندوق طرح وحدات تاريخ مو

 .م2009فبراير  03هـ املوافق  1430صفر  8موافقة الهيئة على االستمرار في وحدات الصندوق بتاريخ تم الحصول على 

  

 .االستثمار، وتاريخ استحقاق الصندوق  صندوق مدة  -د

  إن صندوق االستثمار باألسهم السعودية هو صندوق مفتوح غير محدد املدة.

 

  :املطبقالنظام  -2

 واللوائ، واألنظمة التنفيذية ولوائحه املالية الســـوق  لنظام خاضـــعان (الصـــندوق  مديرشـــركة الســـعودي الفرنســـ ي كابيتال )و  الســـعودية باألســـهم االســـتثمار صـــندوق  إن

 .السعودية العربية اململكة في املطبقة العالقة ذات األخرى 

 

 :وممارساته االستثمار  سياسات -3

 .االستثمار صندوق  أهداف .أ

هو صـــــندوق أســـــهم مفتوح يهدف إلى تحقيق نمو على املدى املتوســـــط إلى الطويل يفوق املؤشـــــر االســـــترشـــــادي عن طريق  الســـــعودية باألســـــهم االســـــتثمار صـــــندوق إن 

 االستثمار في األسهم املدرجة في سوق األسهم السعودية.

 

 بشكل أساس ي. الصندوق  فيها يستثمر األوراق املالية التي سوف  أنواع .ب

 .من صافي قيمة الصندوق للسوق املوازية )نمو( %15في الشركات املدرجة في السوق الرئيسية )تاس ي( وبحد اقص ى يتضمن املجال االستثماري للصندوق 

  .ا( وغيرهETFاملتداولة ) لكيةصناديق امل( و REIT)طروحة خرى مثل صناديق االستثمار العقارية املثمار في جميع الوسائل املالية األ يحق للصندوق االستو 

 دوات صناديق النقد.أنقد الفائض في الودائع املصرفية قصيرة األجل و الصندوق استثمار الكما يحق ملدير 

 

 .االستثمار تركيز  سياسة .ج

 .من صافي قيمة الصندوق للسوق املوازية )نمو( %15تتركز استثمارات الصندوق في أسهم الشركات املدرجة في السوق الرئيسية )تاس ي(، وبحد اقص ى 

 

 .االستثمار نسبة .د

 :بحدها األدنى واالعلى لصندوق نسب استثمارات ا التالي الجدول  يوضح

 

 الحد األعلى الحد األدنى نوع االستثمار

 %100 %0 أسهم

 %100 %0 النقد، أدوات أسواق النقد
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 .استثماراته فيها الصندوق  ويبيع يشتري  أن يحتمل التي املالية األوراق أسواق .ه

 تاس ي(.سوق األسهم السعودية الرئيسية ) ◼

 سوق األسهم السعودية املوازية )نمو(. ◼

 

 .الصندوق  وحدات في الصندوق  مدير  استثمار  .و

 .يملكونها التي بالوحدات املرتبطة التصويت حقوق  تابعيه من أي أو هو يمارس ال أن على لحسابه الصندوق  في االستثمار وتابعيه الصندوق  ملدير يجوز 

 لشركةااللكتروني  واملوقع الصندوق  ملدير االلكتروني املوقع في ربع كل بنهاية وذلك الصندوق، وحدات في استثماراته تفاصيل عن باإلفصاح الصندوق  مدير وسيقوم

 في املشتركين لوحدات مماثلة معاملة االستثمار هذا يعامل وسوف املالية، القوائم وفي الصندوق  مدير يصدرها التي الدورية التقارير في وكذلك السعودية تداول 

 .الصندوق 

 

 التي يستخدمها مدير الصندوق بغرض اتخاذ قراراته االستثمارية للصندوق. واألدوات واألساليباملعامالت  .ز

)قد يكون من ضمنها يسعى مدير الصندوق لتحقيق أهداف الصندوق عن طريق االستثمار في محفظة مكونة من أسهم شركات مدرجة في سوق األسهم السعودي  ◼

 على أن تكون لهذه األسهم قابلية لتحقيق ارتفاعات سعرية تفوق املؤشر االسترشادي للصندوق على املدى الطويل.أسهم البنك السعودي( 

 باإلضافة إلى در  ◼
ً
 وعامليا

ً
اسة قطاعات السوق وشركاته وتحليلها كما يقوم مدير الصندوق باختيار األسهم باالعتماد على خبرته في تقييم األوضاع االقتصادية محليا

 لتقييم وضع الشركة من ناحية النمو والربحية واإلدارة. وكما أن مدير الصندوق قد يأخذ في عين االعتبار سيولة األسهم
ً
 أساسيا

ً
ومدى ترابطها مع بعضها  تحليال

 البعض وتذبذبها باإلضافة إلى سلوكيات املستثمرين وعوامل أخرى متعددة.

 

 األوراق املالية التي ال يمكن إدراجها ضمن استثمارات الصندوق.أنواع  .ح

 جميع األوراق املالية التي ال تقع ضمن املجال االستثماري للصندوق املنصوص عليها في الفقرة )ب( من هذه املادة.

 

 .ايمكن للصندوق االستثمار فيه التي األخرى  األصول  أو على أنواع األوراق املالية  القيود .ط

  .املجال االستثماري للصندوق هو جميع أسهم السوق السعودي ◼

 كما لن يقوم الصندوق باالستثمار باملشتقات املالية. لن يستثمر الصندوق أصوله في وحدات صناديق أخرى  ◼

٪ من صافي قيمة أصول الصندوق، باستثناء االقتراض من مدير الصندوق أو أي 10يتجاوز املبلغ املقترض  تمويل، شريطة أن الال أن يسعى إلىيحق للصندوق  ◼

 من الشركات التابعة لها لتغطية االستردادات.

 وط وأحكام الصندوق.يلتزم مدير الصندوق خالل إدارته لصندوق االستثمار باألسهم السعودية بالقيود والحدود التي تفرضها الئحة صناديق االستثمار وشر  ◼

 

 مدير الصندوق أو مديرو صناديق آخرون. يديرها استثمار أو صناديق  صندوق حد استثمار أصول الصندوق في وحدات  .ي

ســـــواء كانت صـــــناديق االســـــتثمار التي يديرها مدير الصـــــندوق أو الصـــــناديق تحت إدارة مدراء صـــــندوق  لن يســـــتثمر الصـــــندوق أصـــــوله في وحدات صـــــناديق أخرى 

  آخرون.

 

فيما يتعلق برهن أصول  وسياستهمدير الصندوق بشأن ممارسة هذه الصالحيات،  االقتراض، وسياسةو  اإلقراضالصندوق في  صالحيات .ك

 الصندوق.

٪ من صـافي قيمة أصـول الصـندوق، باسـتثناء االقتراض من مدير الصـندوق أو أي  10يحق للصـندوق أن يسـعى إلى التمويل، شـريطة أن ال يتجاوز املبلغ املقترض 

 من الشركات التابعة لها لتغطية االستردادات.

 

 .نظير طرف أي مع للتعامل األعلى الحد .ل

 ال يوجد.
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 .الصندوق  مخاطر  إلدارة الصندوق  مدير  سياسة .م

ت عليها في ضـــــــــــــوء يدير الصـــــــــــــندوق محفظة اســـــــــــــتثماراته واملوجودات أخرى من خالل مراقبة العائد على صـــــــــــــافي املوجودات العائدة ملالكي الوحدات و جراء التعديال 

 يحتفظ الصــــــــندوق ب .التغيرات التي تطرأ على ظروف الســــــــوق. يعتمد هيكل رأس املال على إصــــــــدار الوحدات واســــــــتردادها
ً
االســــــــتثمارات في أدوات مالية مقتلفة وفقا

 ."بغرض املتاجرة مقتناهلسياسته االستثمارية. ويتم تصنيف االستثمارات كاستثمارات "

 يتعرض الصندوق ملخاطر االئتمان ومقاطر أسعار األسهم ومقاطر السيولة، وتكون سياسة إدارتها كما يلي:

 

االئتمان بشــــأن األرصــــدة لدى البنوك وحســــابات االســــتثمارات املحتفظ بها لدى مدير الصــــندوق. يتم االحتفا  يتعرض الصــــندوق ملخاطر  - مخاطر االئتمان ◼

فترية أقصـــ ى باألرصـــدة البنكية لدى بنك ذو تصـــنيف ائتماني جيد بينما يتم االحتفا  بحســـابات االســـتثمار لدى مؤســـســـة مالية غير مصـــنفة. وتعد القيمة الد

 .باملوجودات املاليةمقاطر االئتمان املتعلقة 

مقاطر أســـــــــعار األســـــــــهم هي مقاطر تعرض القيمة العادلة لاســـــــــهم لالنقفاض بســـــــــ ب التغيرات في مســـــــــتويات مؤشـــــــــرات األســـــــــهم   - خاطر أسععععععععار األسعععععععهمم ◼

املســـــتقبلية. يدير مدير الصـــــندوق هذه تتأثر اســـــتثمارات الصـــــندوق بأســـــعار الســـــوق الناتجة عن عدم التأكد من األســـــعار . الســـــعودية وقيمة األســـــهم الفردية

 .املخاطر من خالل تنويع املحفظة االستثمارية على أساس التركيز الصناعي

تنص شـــــــــــروط وأحكام الصـــــــــــندوق على إمكانية اســـــــــــترداد الوحدات في كل يوم تعامل. وعليه يتعرض الصـــــــــــندوق ملخاطر الســـــــــــيولة للوفاء  - مخاطر السععععععععيولة   ◼

عتبر األوراق املالية للصــندوق قابلة للتحقق بســهولة حيث تتم تلك االســتثمارات في أســهم متداولة يمكن تســييلها بســهولة في فترة بطلبات اســترداد الوحدات. ت

  .قاقهاقصيرة. قام مدير الصندوق بوضع متطلبات محددة للسيولة بشكل دوري للتأكد من توفر السيولة الكافية للوفاء بالتزامات الصندوق عند استح

 لة.فة إلى ما ذكر أعاله، من املحتمل أن يستقدم الصندوق تسهيالت السحب على املكشوف املمنوح بواسطة مدير الصندوق للوفاء بمتطلبات السيو باإلضا

 

 .االسترشادي املؤشر  .ن

املزودة للمؤشرات.   S&P شركة طريقوالذي يتم احتسابه واملقدم عن  (.(S&P Saudi Arabia Domestic Total Return Index املؤشر االسترشادي للصندوق هو

 يتم احتساب املؤشر واملقوم بالريال السعودي بشكل يومي كما يتم إعادة تقييم املؤشر بشكل ربع سنوي من قبل مزود املؤشر.

 

 .املشتقات عقود .س

 لن يقوم الصندوق باالستثمار بعقود املشتقات املالية.

 

افق إعفاءات أي .ع  .االستثمار على حدود أو  قيود أي بشأن املالية السوق  هيئة من عليه مو

 .ال يوجد

 

 :الصندوق  في لالستثمار  الرئيسية املخاطر  -4

 تتسم بالتذبذب العالي.من املرجح أن يتعرض الصندوق للتقلبات املرتفعة في قيمة وحداته نتيجة لتكوين استثماراته التي تتركز في أسهم الشركات املدرجة والتي  .أ

 على أداء الصندوق في ا إن .ب
ً
 ملستقبل.األداء السابق لصندوق االستثمار باألسهم السعودية واألداء السابق للمؤشر االسترشادي للصندوق، ال يعد مؤشرا

 ال يوجد ضمان ملالكي الوحدات أن األداء املطلق للصندوق أو أداءه مقارنة باملؤشر سوف يتكرر أو يماثل األداء السابق. .ج

 لدى أي بنك، حيث أن أصــــول الصــــندوق بطبيعتهايحذر مدير ا .د
ً
 لصــــندوق املســــتثمرين من أن االســــتثمار في صــــندوق االســــتثمار باألســــهم الســــعودية ال يعد إيداعا

.
ً
 وانقفاضا

ً
 عرضة لتذبذب األسعار ارتفاعا

 يحذر مدير الصندوق املستثمرين من مقاطر خسارة األموال عند االستثمار في الصندوق. .ه

في الصــندوق، واملخاطر املعرض لها الصــندوق وأي ظروف من املحتمل أن تؤثر في صــافي قيمة أصــول الصــندوق  باالســتثماريســية املحتملة واملرتبطة املخاطر الرئ .و

 وعائداته.
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مقاطر الســــــعري و ي تتعرض ملخاطر التذبذب يســــــتثمر الصــــــندوق بصــــــورة أســــــاســــــية في األســــــهم املتداولة والت - السعععععوق مخاطر األسعععععهم املتداولة ومخاطر  ◼

خســارة رأس  الســوق، حيث أن االســتثمارات في األســهم بطبيعتها تعتبر اســتثمارات عالية املخاطر إلى جانب إمكانية حدوث هبوط مفامت في قيمتها واحتمال

 املال.

 

 أو  - ملخععععععععاطر املتعلقععععععععة بقطاعععععععععات معينععععععععةا ◼
ً
 وهــــــــذا قــــــــد يــــــــؤثر علــــــــى تتــــــــأثر بعــــــــض القطاعــــــــات فــــــــي أســــــــواق املــــــــال دون غيرهــــــــا مــــــــن القطاعــــــــات ســــــــلبا

ً
إيجابــــــــا

 بحجم االستثمار في هذا القطاع.
ً
 أداء الصندوق قياسا

 

 هي املخاطر التي يتعرض لها الصندوق في توفير السيولة الالزمة للوفاء بااللتزامات املالية.  - خاطر السيولةم ◼

 

االقتصـــــــــادي العـــــــــام الـــــــــذي يـــــــــؤثر فـــــــــي ربحيـــــــــة الشـــــــــركات وفــــــــــي تـــــــــرتبط األســـــــــواق املاليـــــــــة التـــــــــي يســـــــــتثمر فيهـــــــــا الصــــــــــندوق بالوضـــــــــع  - ملخعععععععععاطر االقتصعععععععععاديةا ◼

 مستوى التضخم ومعدالت الفائدة والبطالة، لذلك فإن التقلبات االقتصادية تؤثر سلبا و يجابا على اداء الصندوق.

 

ــا يقبــــــــــل املشــــــــــترك أن قيمــــــــــة أصــــــــــول الصــــــــــندوق يمكــــــــــن أن تتــــــــــأثر بعوامــــــــــل مقتلفــــــــــة ولكــــــــــن غيــــــــــر م - املخععععععععععاطر املتعلقععععععععععة بأحععععععععععدا  معينععععععععععة ◼ حــــــــــدودة، منهــــــــ

 عوامل سياسية واقتصادية وعوامل تتعلق بالتشريعات واألنظمة.

 

القـــــــــرارات الحكوميـــــــــة أو الحـــــــــروب أو  -علـــــــــى ســـــــــ يل الـــــــــذكر ال الحصـــــــــر -هـــــــــي املخـــــــــاطر الناتجـــــــــة عـــــــــن ظـــــــــروف قـــــــــاهرة مثـــــــــل  - مخعععععععععاطر الظعععععععععروف القعععععععععاهرة ◼

اق االضــــــــــطرابات املدنيــــــــــة أو العصــــــــــيان املــــــــــدني أو الكــــــــــوارث الطبيعيــــــــــة أو الحصــــــــــار االقتصــــــــــادي أو املقاطعــــــــــة التجاريــــــــــة أو القــــــــــرارات التشــــــــــريعية لاســــــــــو 

التواصــــــــــل مــــــــــع الســــــــــوق ألي ســــــــــ ب ـكـــــــــان أو تعطــــــــــل لنظــــــــــام الحاســــــــــب ا لــــــــــي أو أي ســــــــــ ب ال يقضــــــــــع لســــــــــيطرة  أو تعليــــــــــق التــــــــــداول أو عــــــــــدم الــــــــــتمكن مــــــــــن

 
ً
مـــــــدير الصـــــــندوق أو الصـــــــناديق التـــــــي يســـــــتثمر فيهـــــــا.  فـــــــي حـــــــال وقـــــــوع أي مـــــــن أحـــــــداث الظـــــــروف القـــــــاهرة فســـــــيتم تأجيـــــــل أي التـــــــزام علـــــــى الصـــــــندوق وفقـــــــا

 ق بإعالن حدث القوة القاهرة وسيكون ملزم لجميع املستثمرين في الصندوق.  ملا يقتضيه حدث القوة القاهرة. كما سيقوم مدير الصندو 

 تجــــــــاه مــــــــالكي الوحــــــــدات ألي خســــــــارة مؤقتــــــــة أو دائمــــــــة الســــــــتثماراتهم ســــــــواء بشــــــــكل مباشــــــــر 
ً
وتجــــــــدر اإلشــــــــارة إلــــــــى أن مــــــــدير الصــــــــندوق لــــــــن يكــــــــون مســــــــئوال

 أو غير مباشر بس ب أي قوة قاهرة.

 

 فــــــــإن شـــــــروط وأحكـــــــام الصـــــــندوق وكافــــــــة مســـــــتنداته األخـــــــرى ســـــــتكون ملزمــــــــة للورثـــــــة ومنفـــــــذي الوصــــــــية إذا ـكــــــان امل - مخعععععععاطر حالعععععععة الوفععععععععاة ◼
ً
شـــــــترك فـــــــردا

 لوحــــــــــدات علــــــــــى هــــــــــذه مســــــــــتندات الصــــــــــندوق ومــــــــــديري التركــــــــــة واملمثلــــــــــين الشخصــــــــــيين ومــــــــــؤتمني وخلفــــــــــاء املشــــــــــترك، ولــــــــــن تل ــــــــــى موافقــــــــــة مالــــــــــك ا
ً
تلقائيــــــــــا

 عند وفاة أو عجز املشترك. 

 فــــــــــإن هــــــــــذه االتفاقيــــــــــة لـــــــــن تل ــــــــــى بشــــــــــكل تلقــــــــــائي عنـــــــــد وفــــــــــاة أو إفــــــــــالس أو حــــــــــل أي شـــــــــريك أو مســــــــــاهم فيهــــــــــا.  وبغــــــــــض و ذا ـكــــــــان املشــــــــــترك كيا
ً
 قانونيـــــــــا

ً
نــــــــــا

 لتقــــــــــديره املطلــــــــــق وقــــــــــف أي تعــــــــــامالت تتعلــــــــــق بهــــــــــذه االتفاقيــــــــــة لحــــــــــين تســــــــــلم مــــــــــدير 
ً
النظــــــــــر عــــــــــن هــــــــــذه الشــــــــــروط فإنــــــــــه يحــــــــــق ملــــــــــدير الصــــــــــندوق ووفقــــــــــا

 مــــــــن املحكمــــــــة أو توكيــــــــل أو
ً
 لــــــــه للصــــــــالحية املخولــــــــة للورثــــــــة ومنفــــــــذي الوصــــــــية ومــــــــديري التركــــــــة واملمثلــــــــين  الصــــــــندوق أمــــــــرا

ً
أي دليــــــــل أخــــــــر يكــــــــون مرضــــــــيا

 الشخصيين واملؤتمنين أو الخلفاء للسماح بتنفيذ تلك التعامالت.

  

 :املخاطر تقييم آلية -5

 يقر مدير الصندوق بوجود آلية داخلية لتقويم املخاطر املتعلقة بأصول الصندوق.

 

 الصندوق: فياملستهدفة لالستثمار  الفئة -6

 يستهدف الصندوق جميع الفئات املالئمة من أفراد وشركات بحسب أهداف الصندوق واملخاطر املرتبطة به.

 

 قيود / حدود االستثمار: -7

  .السعودي السوق  أسهم جميع هو للصندوق  االستثماري  املجال ◼
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 .لن يقوم الصندوق باالستثمار باملشتقات املاليةكما لن يستثمر الصندوق أصوله في وحدات صناديق أخرى،  ◼

٪ من صــافي قيمة أصــول الصــندوق، باســتثناء االقتراض من مدير الصــندوق أو أي 10شــريطة أن ال يتجاوز املبلغ املقترض  ،تمويلال أن يســعى إلىيحق للصــندوق  ◼

 من الشركات التابعة لها لتغطية االستردادات.

 .الصندوق  وأحكام وشروط االستثمار صناديق الئحة تفرضها التي والحدود بالقيود السعودية باألسهم االستثمار لصندوق  هإدارت خالل الصندوق  مدير يلتزم

 

 العملة : -8

 .السعودي الريال هي الصندوق  عملة

  الصندوق  عملة إلى بتحويلها الصندوق  مدير سيقوم الصندوق  عملة تقالف بعملة االشتراك مبلغ استالم تم حال في
ً
 مدير لدى املتوفرة السائدة الصرف ألسعار طبقا

 .الصندوق 

 

 مقابل الخدمات و العموالت و األتعاب : -9

 .احتسابها وطريقة الصندوق  أصول  من املدفوعات جميع تفاصيل بيان .أ

 :جميع أنواع املدفوعات تكون مستحقة من أصول الصندوق، وتكون تلك الرسوم واملصاريف على النحو التالي

 

الحفظ رسوم  

 

0.07% ،
ً
ـــكل تحســــــب ســــــنويا ـــكل خصــــــمها ويتم يومي بشـــ  ،صــــــافي قيمة أصــــــول الصــــــندوق في اخر يوم عمل من كل شــــــهر  أســــــاس على شــــــهري  بشـــ

 .معامالت كرسوم سعودي ريال( هلله خمسون  و رياال عشر اثنى و)مئة  112.50 الى باإلضافة

 رسوم اإلدارة
تحتســب بصــورة تراكمية بشــكل يومي ويتم  ،قيمة أصــول الصــندوق كأتعاب إدارة مســتحقةفي الســنة من صــافي  %1.75يحصــل مدير الصــندوق 

 خصمها بشكل شهري. 

 رسوم املراجعة والتدقيق
ـــــة) 35,000 ألف( ريال ســــــعودي كحد أقصــــــ ى في الســــــنة ويتم احتســــــاب تلك األتعاب بصــــــورة تراكمية بشــــــكل يومي وتقصــــــم على  وثالثون  خمسـ

 أساس نصف سنوي.

التسجيل )تداول(رسوم   )خمسة ا لف( ريال سعودي في السنة ويتم احتساب تلك األتعاب بصورة تراكمية بشكل يومي وتقصم على أساس سنوي. 5,000 

 .السنوي  املالي االفصاح ملخص في حدوثه حال في ذلك عن اإلفصاح وسيتم ،على حسب أسعار التمويل السائدة رسوم التمويل

 رسوم التعامل
 في حدوثه حال في ذلك عن اإلفصــــــاح وســــــيتم االســــــتثمار، بعمليات تتعلق مصــــــاريف أو تنظيمية رســــــوم بأي الوفاء مســــــؤولية الصــــــندوق  يتحمل

 .السنوي  املالي االفصاح ملخص

 

 مصاريف التوزيع
 ال يوجد.

 

أتعاب خدمات تتعلق 

تبسجل مالكي الوحدا  

 ال يوجد.

 رسوم املؤشر االسترشادي
األتعاب بصــــــورة تراكمية  تلك احتســــــاب)واحد وثالثون ألف وثمانمائة وخمســــــة وســــــبعون( ريال ســــــعودي في الســــــنة كحد أقصــــــ ى ويتم  31,875

 بشكل يومي وتقصم على أساس سنوي. 

 بشكل يومي وتقصم على أساس سنوي. )سبعة ا لف وخمسمائة( ريال سعودي في السنة ويتم احتساب تلك األتعاب بصورة تراكمية 7,500 رسوم الجهات الرقابية 
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أتعاب أعضاء مجلس إدارة 

 الصندوق 

 بأن تلك األتعاب ستكون متغيرة بشكل سنوي حيث سيتم  ،العامة وهذه األتعاب تشمل جميع صناديق شركة السعودي الفرنس ي كابيتال
ً
علما

ويتم احتسابها بصورة تراكمية في كل يوم تقويم وتقصم  ،تقصيص حصة كل صندوق من تلك األتعاب بناًء على حجم األصول نسبة وتناسب

 على أساس سنوي. 

 60,000يقدر الحد األقصـــ ى الســـنوي إلجمالي أتعاب ومصـــاريف أعضـــاء مجلس إدارة جميع صـــناديق شـــركة الســـعودي الفرنســـ ي كابيتال بمبلغ 

ريال   االف و مائة و اثنا عشـــر و تســـع وثمانون هللة()ســـتة   6,122.89)ســـتون ألف( ريال ســـعودي وتقدر حصـــة الصـــندوق من هذه األتعاب ب 

( وتجدر اإلشــــارة بأن كل عضــــو  ،ســــعودي في الســــنة
ً
 ألصــــول الصــــندوق )زيادة أو نقصــــا

ً
 وفقا

ً
حصــــة الصــــندوق من هذه  األتعاب ســــتتغير ســــنويا

اعين في الســـــنة وهو الحد )بحد أقصـــــ ى اجتم)خمســـــة عشـــــر ألف( ريال ســـــعودي عن كل اجتماع  15,000مســـــتقل )عضـــــوين( ســـــيتقا ـــــ ى مبلغ 

 األدنى لعدد اجتماعات مجلس إدارة الصندوق(، وذلك عن جميع صناديق شركة السعودي الفرنس ي العامة.
 

 أي دفع وســيتم الســعودية، العربية اململكة في مســتقبال ســتفرض التي أو املفروضــة الضــرائب من أي أو املضــافة القيمة ضــريبة تشــمل ال الصــندوق  يتحملها التي أعاله املذكورة واألتعاب واملصــاريف الرســوم جميع*  

 .الصندوق  أصول  من خصمها ويتم املستحقة واألتعاب واملصاريف الرسوم إلى إضافة مستحقة ضرائب

 .الفعلية املصاريف و الرسوم إال خصم يتم لن األحوال جميع في*  

 

 .الصندوق  مدير  قبل من دفعها ووقت حسابها وكيفية واملصاريف، الرسوم جميع .ب

 وقت دفعها طريقة احتسابها توضيح الرسوم

 عند كل عملية اشتراك. تحسب من قيمة االشتراك.  %3 رسوم االشتراك
ً
 تدفع مقدما

 

 رسوم الحفظ

 

0.07% .
ً
 سنويا

 
 تحسب بشكل يومي.

تدفع بشــــــــــكل شــــــــــهري على أســــــــــاس صــــــــــافي 

قيمة أصـــــول الصـــــندوق في اخر يوم عمل 

 من كل شهر.

معامالترسوم   ريال سعودي. 112.50 
مبلغ مقطوع يـــدفع ألمين الحفظ عن كــل 

 عملية.
 في نهاية كل شهر. -إن وجد–يدفع 

. %1.75 رسوم اإلدارة
ً
 تدفع بشكل شهري. تحسب بصورة تراكمية بشكل يومي. سنويا

والتدقيقرسوم املراجعة   تدفع على أساس نصف سنوي. بشكل يومي.تحسب بصورة تراكمية  ريال سعودي كحد أقص ى في السنة. 35,000 

 تدفع على أساس سنوي. تحسب بصورة تراكمية بشكل يومي. ريال سعودي. 5,000 رسوم التسجيل )تداول(

 على حسب أسعار التمويل السائدة، وسيتم اإلفصاح عن ذلك في حال حدوثه في ملخص االفصاح املالي السنوي. رسوم التمويل

 رسوم التعامل
الصــــــندوق مســــــؤولية الوفاء بأي رســــــوم تنظيمية أو مصــــــاريف تتعلق بعمليات االســــــتثمار، وســــــيتم اإلفصــــــاح عن ذلك في حال حدوثه في يتحمل 

 ملخص االفصاح املالي السنوي.

 ال يوجد. مصاريف التوزيع

أتعاب خدمات تتعلق 

 بسجل مالكي الوحدات
 ال يوجد.

االسترشادي رسوم املؤشر   تدفع على أساس سنوي. تحسب بصورة تراكمية بشكل يومي. د أقص ى في السنة.ريال سعودي كح 31,875 

. 7,500 رسوم الجهات الرقابية 
ً
 تدفع على أساس سنوي. تحسب بصورة تراكمية بشكل يومي. ريال سعودي سنويا
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أتعاب أعضاء مجلس إدارة 

 الصندوق 

ســــــــــــــعودي  ريال  4,553تقدر حصـــــــــــــــة الصــــــــــــــندوق  -

 
ً
 وفقا

ً
، وهي حصــــة تقديرية قد تتغير ســــنويا

ً
ســــنويا

 ألصول الصندوق.

 

ــافــــــة إلى  - كــــــل عضــــــــــــــو مســــــــــــــتقـــــل  15,000بــــــاإلضــــــــــــــــــ

)عضوين( عن كل اجتماع )بحد أقص ى اجتماعين 

في الســــــــــــــنــــــة وهو الحــــــد األدنى لعــــــدد اجتمــــــاعــــــات 

مـــجـــلـــس إدارة الصـــــــــــــــــنـــــــدوق(، وذلـــــــك عـــن جـــمـــيـــع 

 صناديق شركة السعودي الفرنس ي العامة.

 تدفع على أساس سنوي. بصورة تراكمية كل يوم تقويم.تحسب 

 

الصندوق على مستوى الصندوق ومالك الوحدة خالل عمر  نسبة تكاليف الصندوق إلى القيمة اإلجمالية ألصول  يوضحافتراض ي  جدول  .ج

 الصندوق ويشمل نسبة التكاليف املتكررة وغير املتكررة.

 املئوية كنسبة بالريال السعودي  التصنيف 

 %0.0018 5,250 مكرر  رسوم التسجيل تداول 

 %0.0026 7,500 مكرر  رسوم الجهات الرقابية

 %0.0127 36,800 مكرر  أتعاب املحاسب القانوني

 %0.0023 6,759 مكرر  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 %0.0110 31,875 مكرر  رسوم احتساب املؤشر

 %0.1567 454,322 مكرر  الصفقات رسوم

 -- - مكرر  التمويلرسوم 

 %0.0155 44,904 غير مكرر  أخرى 

 %0.0771 223,446 مكرر  رسوم الحفظ

 %1.8005 5,219,944 مكرر  رسوم االدارة

 -- - مكرر  املراجعة الشرعية

 الصندوق  على املحملة التكاليفاجمالي 
 :املتكررة التكاليف نسبة

 :تكررةامل غير التكاليف نسبة

5,985,946 

44,904 

2.0647% 

0.0155% 

 

 .احتسابها وطريقة الوحدات، مالكو  يدفعها التي امللكية ونقل واالسترداد االشتراك على املفروضة الصفقات مقابل تفاصيل .د

 :ونقل امللكية مستحقة على مالكي الوحدات وتكون تلك الرسوم واملصاريف على النحو التالي واالسترداد االشتراكالصفقات املفروضة على  تكون 

  %3تزيد عن  اليتم احتســــــاب رســــــوم االشــــــتراك كنســــــبة  ◼
ً
 القيمة لضــــــريبة شــــــاملة غير ،اجمالي مبلغ االشــــــتراك عند شــــــراء وحدات في الصــــــندوق  منتدفع مقدما

 .الصندوق  ملدير االشتراك لرسوم إضافة املفروضة الضرائب دفع على العميل ويوافق املفروضة، الضرائب من أي أو املضافة

 .مبكر استرداد رسوم أو استردادرسوم  أييوجد  ال ◼

بهذه الشـــــــروط  االلتزامكما لو كانت طلب اســـــــترداد من صـــــــندوق وطلب اشـــــــتراك في صـــــــندوق آخر مع  كابيتال فرنســـــــ ي الســـــــعودي صـــــــناديق بين التحويلعامل ي ◼

في الصــندوق  باالشــتراكيتم حســم أي مصــاريف خاصــة  حيثفيها.  االســتثمارالتي ينوي املشــترك  اليها املحول الخاصــة بالصــناديق  األحكاموالشــروط و  األحكامو 

، يقوم املدير بتحويل املتحصـــــــل التحويلإن وجدت إضــــــــافة إلى الضــــــــرائب املفروضــــــــة، إذا كان هنالك فرق في العملة بين الصــــــــناديق التي وقع بينها  اليه املحول 

 .الوقت ذلك في دوفقا لسعر الصرف السائ

 

 .الخاصة والعموالت التخفيضات بشأن الصندوق  مدير  وسياسة الخاصة والعموالت بالتخفيضات املتعلقة املعلومات .ه

 .ينطبق ال

 

 .والضريبة بالزكاة املتعلقة املعلومات .و
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 .ينطبق حيثما والدخل للزكاة العامة الهيئة وأنظمة ألحكام الصندوق  يقضع

 على املطبقة الضريبة مصاريف عن اإلفصاح سيتم كما الوحدات، تلك مالكي على املستثمرون يملكها التي االستثمارية الوحدات عن الزكاة إخراج مسؤولية وتقع

 .للصندوق  املالية القوائم في الصندوق 

 

 .الصندوق  مدير  يبرمها خاصة عموالت أي .ز

 .يوجد ال

 

 عملة أساس على الوحدات مالك قبل من أو  الصندوق  أصول  من دفعت التي الصفقات ومقابل واملصاريف الرسوم جميع يوضح افتراض ي مثال .ح

 .الصندوق 

 بالريال السعودي كنسبة مئوية الرسوم

 2,000.00  مبلغ االشتراك

 0.0320 %0.0016 رسوم التسجيل تداول 

 0.0458 %0.0023 رسوم الجهات الرقابية

املحاسب القانونيأتعاب   0.0102% 0.2050 

 0.0148 %0.0007 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

احتساب املؤشررسوم   0.0097% 0.1944 

 0.2824 %0.0141 رسوم الصفقات

 0 %0.0000 رسوم التمويل

 0.0015 %0.0001 اخرى 

 1.4694 %0.0735 رسوم الحفظ

 36.7087 %1.8354 رسوم االدارة

 38.9541  اجمالي الرسوم

 من املبلغ االجمالي لالشتراك. %3* رسوم االشتراك: حتى 

 

 : التسعير  و  يميالتق -10

 .الصندوق  أصول  من أصل كل يميتق طريقة .أ

 عالية بنسبة الصندوق  فيها يستثمر التي األسواق أحد تكن مالمفي كل يوم تعامل، يتم تحديد قيمة صافي أصول الصندوق على أساس سعر إغالق السوق املالية،  

 . التالي التعامل يوم في يميالتق يتم الحالة هذه مثل وفي اليوم، ذلك في مغلقة

 

 .وتكرارها يميالتق نقاط عدد .ب

 في األسبوع(.ثالث مرات )خميس ربعاء و أو  يناثنيم أصول الصندوق في كل يوم ييتم تق

 

 .التسعير في الخطأ أو  يميالتقالخطأ في التي ستتخذ في حالة  اإلجراءات .ج

 مدير الصندوق بما يلي: سيقوموحدة بشكل خاطئ، الب سعر ايم أصل من أصول الصندوق العام بشكل خاطئ أو حسيحال تق في

 .الخاطئ التسعير أو يميالتق حالةتوثيق  ◼

 ر.ير دون تأخييم أو التسعيأخطاء التق جميع عن( السابقينالوحدات  مالكي ذلك في)بما  املتضررينمالكي الوحدات  جميع تعويض ◼

 عن أي خطأ  الهيئة إبالغ ◼
ً
 أو أكثر من سعر الوحدة. ٪ 0.5 نس تهما  يشكل التسعيرأو  يميالتق فيفورا

 أو التسعير الخاطئ  يميالتق حالة عن اإلفصاح ◼
ً
 .العام الصندوق  تقارير وفي واملوقع اإللكتروني لشركة تداول السعوديةفي موقعه اإللكتروني  فورا

 

 .واالسترداد االشتراك طلبات تنفيذ ألغراض الوحدة سعر  احتساب طريقة .د
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صول لكل وحدة، حيث يتم احتساب قيمة الوحدة ألغراض االشتراك أو االسترداد ال سترداد في صافي قيمة اال شتراك أو سعر الوحدة عند اال يتمثل سعر الوحدة عند ا

ة بالفقرة ) وم املحددبقصم جميع املبالغ املطلوبة على صندوق االستثمار باألسهم السعودية )التزامات الصندوق( بما في ذلك على س يل املثال وليس الحصر الرس

من إجمالي قيمة األصول، ويحدد سعر الوحدة بقسمة الرقم الناتج من هذه العملية على إجمالي عدد وحدات الصندوق القائمة في  األحكام و الشروط هذه من(  9

 .املذكورة التسعير طريقة من تغير قد ظروف يوجد ال أنه إلى اإلشارة تجدر كما ،تاريخ يوم التعامل ذو العالقة

 

 .وتكرارها الوحدة، سعر  نشر  ووقت مكان .ه

 وموقع مدير الصندوق. السعودية تداول ( على موقع شركة االسبوع في مرات)ثالث  تعاملسيقوم مدير الصندوق بنشر سعر الوحدة في يوم العمل الذي يلي كل يوم 

 

 : التعامالت -11

 .األولي الطرح تفاصيل .أ

 م1993يونيو   05هـ املوافق 1413ذو الحجة  15 : تاريخ بدء الطرح

 م1993هـ املوافق 1413تم االنتهاء من الطرح في عام  : مدة الطرح

 ريال سعودي. 1.000 : سعر الوحدة عند الطرح

 

 .واالسترداد االشتراك طلبات شأن في الصندوق  مدير  مسؤولياتو  واالستردادالتاريخ املحدد واملواعيد النهائية لتقديم طلبات االشتراك  .ب

 بتوقيت اململكة العربية السعودية في كل يوم تعامل. 12:00آخر موعد الستالم طلبات االشتراك واالسترداد هو قبل الساعة 
ً
 ظهرا

 :الصندوق  مدير مسؤوليات

 بتوقيت اململكة العربية السعودية من كل يوم  12:00الساعة  -تنفيذ طلبات االشتراك واالسترداد املستوفية للمتطلبات واملستلمة قبل فترة القيد األخيرة  ◼
ً
ظهرا

 بناًء على سعر وحدة الصندوق املحتسب في يوم التعامل املعني. -تعامل

 .أو شروط وأحكام الصندوق  االستثمارصناديق  الئحةتتعارض مع اي أحكام تتضمنها  البحيث  واالسترداد االشتراكتنفذ طلبات  ◼

 .كحد أقص ى االستردادسعر  فيهحدد  الذي التعامل ليومالتالي  الرابعقبل موعد إقفال العمل في اليوم  االستردادوائد أن يدفع ملالكي الوحدات ع ◼

 

 .استردادها أو  الوحدات في باالشتراك الخاصة الطلبات تقديم إجراءات .ج

 :االشتراك إجراءات ◼

 باإلضــــافة إلى أي مســــتندات أخرى قد يطل ها يمكن للمســــتثمرين االشــــتراك في الصــــندوق من خالل تســــليم مدير الصــــندوق 
ً
 وموقعا

ً
نموذج طلب االشــــتراك كامال

ـــــة اإللكترونية القنوات طريق عن او ،مدير الصـــــــندوق   جميع تنفيذ ويتم االســـــــتثمار، مبلغ اســـــــتالم عند االشـــــــتراك طلب قبول  وســـــــيتم الصـــــــندوق  بمدير الخاصــ

 الالحق العمل يوم في الوحدة ســـعر إعالن ويتم املعني التعامل يوم في الصـــندوق  وحدة ســـعر على بناء األخيرة القيد فترة قبل واملســـتلمة الوافية االشـــتراك طلبات

 .املعني التعامل ليوم

 :االسترداد إجراءات ◼

 نموذج وتوقيع اســتكمال خالل من وذلك اســترداد كلي أو جزئي )مع الحفا  على الحد األدنى لرصــيد االســتثمار( من الوحدات الخاصــة به يجوز للمشــترك طلب

 و االسترداد طلبات الستالم موعد آخر هي املحددة القيد فترة الصندوق  بمدير الخاصة اإللكترونية القنوات طريق عن او الصندوق، ملدير تسليمه و االسترداد

 تنفيذها يتم األخيرة القيد فترة قبل املســتلمة و الوافية االســترداد طلبات جميع الســعودية، العربية اململكة بتوقيت ظهرا 12:00 الســاعة قبل تعامل يوم كل هي

 يطلب أن للمشــــــــــترك يجوز  كما  املعني، التعامل ليوم الالحق العمل يوم في الوحدة ســــــــــعر إعالن  يتم و املعني، التعامل  يوم  في الصــــــــــندوق  وحدة ســــــــــعر على بناء

 في واشـــــــــــــتراك األول  الصـــــــــــــندوق  من مســـــــــــــتقل اســـــــــــــترداد كطلب الحالة هذه مثل في التحويل طلب ويعامل آخر إلى صـــــــــــــندوق  من منها جزء أو اســـــــــــــتثماراته تحويل

 .الثاني الصندوق 

 

 .الصندوق  وحدات في التعامل على القيود .د

ــها  الســــعودية باألســــهم االســــتثمارإدارته لصــــندوق  خاللمدير الصــــندوق  يلتزم  ،وشــــروط وأحكام الصــــندوق  االســــتثمارصــــناديق  الئحةبالقيود والحدود التي تفرضــ

 .شروط وأحكام الصندوق  مقالفةهيئة السوق املالية أو  أنظمة مقالفةرأى أن هذا االشتراك قد يؤدي إلى  إذاملدير الصندوق رفض أي اشتراك  ويحق

 :يستردها أو الوحدات مالك يملكها أن يجب والتي قيمتها أو للوحدات األدنى الحد أدناه الجدول  يوضح كما
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االستثمار ورصيد املبدئي لالشتراك األدنى الحد  سعودي ريال( ألفي) 2,000  

اإلضافي لالشتراك األدنى الحد  سعودي ريال)ألف(  1,000  

لالسترداد األدنى الحد  سعودي ريال)ألف(  1,000  

 

 .الحاالت تلك في واإلجراءات املتبعة يعلق، أو  الوحدات في التعامل معها يؤجل التي الحاالت .ه

 .شروط وأحكام الصندوق  مقالفةهيئة السوق املالية أو  أنظمة مقالفةرأى أن هذا االشتراك قد يؤدي إلى  إذاملدير الصندوق رفض أي اشتراك  يحق ◼

 :التالية الحاالت من أي في وذلك التالي، التعامل يوم حتى مفتوح استثمار صندوق  من استرداد طلب أي تلبية تأجيل الصندوق  ملدير يجوز  ◼

 أصول  قيمة صافي من %10 نسبة الصندوق  مدير لدى آخر صندوق  إلى الوحدات تحويل فيها بما االسترداد طلبات قيمة تجاوزت إذا تعامل، يوم أي في ▪

  الصندوق  ملدير فيمكن الصندوق 
ً
 أساس على الصندوق  مدير لدى آخر صندوق  إلى وحدات تحويل أو/و استرداد طلبات أية يؤجل أن املطلق لتقديره وفقا

 في تأجيلها تم التي والتحويل االسترداد طلبات تنفيذ وسيتم الصندوق  أصول  قيمة صافي من %10 نسبة الطلبات قيمة إجمالي يتجاوز  ال بحيث تناسبي

  خضوعها مع مباشرة الالحق التعامل يوم
ً
 .األصول  قيمة صافي من %10 لنسبة دائما

 او عام بشكل اما االستثمار، صندوق  يملكها التي االخرى  االصول  او املالية االوراق مع التعامل فيها يتم التي الرئيسية السوق  في التعامل تعليق تم إذا ▪

 .الصندوق  اصول  قيمة صافي الى نسبة مهمة انها معقول  بشكل الصندوق  مدير يرى  التي الصندوق  اصول  الى بالنسبة

 الصندوق  ملدير يحق حينئذ استرداده، واالحكام بس ب الشروط في املذكور  االدنى االستثمار حد دون  ما الى الصندوق  في املشترك استثمار انقفض إذا ▪

 .للمشترك االستثمار قيمة من تبقى ما اعادة

 .االسباب من س ب ألي يملكها التي األصول تسييل /بيع من الصندوق  تمكن عدم حال في االسترداد طلبات تنفيذ تأجيل الصندوق  ملدير يحق ▪

 حدوث أو الكهرباء انقطاع مثل الطلبات هذه تنفيذ من تمنعه إرادته عن خارجة قاهرة ظروف حدوث حالة في واالسترداد االشتراك تعليق الصندوق  ملدير يحق ◼

 االشتراك تعليق إلى أدى الذي الحدث انقضاء بمجرد التعليق هذا يرفع أن على الطبيعية، الكوارث أو السياسية املشاكل أو الحروب أو التقنية األنظمة في خلل

 .االسترداد أو

 

 .ستؤجل التي االسترداد طلبات اختيار  بمقتضاها يجري  التي اإلجراءات .و

 يتجاوز  ال بحيث تناســـبي أســـاس على الصـــندوق  مدير لدى آخر صـــندوق  إلى وحدات تحويل أو/و اســـترداد طلبات أية بتأجيل الصـــندوق  مدير ســـيقومينطبق،  حيثما

 مع مباشـــــــرة الالحق التعامل يوم في تأجيلها تم التي والتحويل االســـــــترداد طلبات تنفيذ وســـــــيتم الصـــــــندوق  أصـــــــول  قيمة صـــــــافي من %10 نســـــــبة الطلبات قيمة إجمالي

  خضوعها
ً
 .األصول  قيمة صافي من %10 لنسبة دائما

 

 .آخرين مستثمرين إلى الوحدات ملكية لنقل املنظمة األحكام .ز

 العربية اململكة في املطبقة العالقة ذات األخرى  واللوائ، واألنظمة التنفيذية ولوائحها السعودية املالية السوق  هيئة لنظام التابعة األحكام هي املنظمة األحكام

 .اليوم ذلك في الوحدة سعر حسب وذلك السعودية

 

 .استردادها أو  نقلها أو  فيها االشتراك الوحدات مالك على يجب التي الوحدات قيمة أو  لعدد األدنى الحد .ح

 

 الحد األدنى لالشتراك املبدئي ورصيد االستثمار  )ألفي( ريال سعودي 2,000

 الحد األدنى لالشتراك اإلضافي  )ألف( ريال سعودي 1,000

 الحد األدنى لالسترداد  )ألف( ريال سعودي 1,000

 

 .الصندوق  في األدنى الحد ذلك إلى الوصول  عدم ومدى تأثير  جمعه، الصندوق  مدير  ينوي  الذي للمبلغ دنىاأل  الحد .ط

 .قائم صندوق  هو السعودية باألسهم االستثمار صندوق  أن حيث ينطبق، ال
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 سياسة التوزيع : -12

 .واألرباحسياسة توزيع الدخل  بيان .أ

  االستثمار إعادة سينعكس وبالتالي الصندوق  في املتحققة األرباح استثمار يعاد حيث املستثمرين على الصندوق  وحدات أرباح توزيع يتم لن
ً
 وسعر قيمة على إيجابيا

 .الوحدات

 

 .والتوزيع لالستحقاق التقريبي التاريخ .ب

 .ينطبق ال

 

 .التوزيعات دفع كيفية .ج

 .ينطبق ال

 

 تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات : -13

 .الوحدات ملالكي املقدمة املالية التقارير  .أ

 .التقرير فترة نهاية من أشهر( 3) تتجاوز  ال مدة خالل الوحدات ملالكي ويقدمها السنوية التقارير الصندوق  مدير سيعد ◼

 ( 30) تتجاوز  ال مدة خالل الوحدات ملالكيويقدمها  األولية القوائم املالية الصندوق  مدير سيعد ◼
ً
 .التقرير فترة نهاية من يوما

 ( أيام من نهاية الربع املعني.  10سيعد مدير الصندوق البيانات ربع السنوية ويقدمها ملالكي الوحدات خالل مدة ال تتجاوز ) ◼

 من تاريخ اكتمال إنهاء 70في حال إنهاء الصــــــــــــــندوق، ســــــــــــــيعد مدير الصــــــــــــــندوق تقرير إنهاء الصــــــــــــــندوق وتقديمه ملالكي الوحدات خالل مدة ال تزيد على ) ◼
ً
( يوما

 ندوق وتصفيته، متضمنه القوائم املالية النهائية املراجعة عن الفترة الالحقة  خر قوائم مالية سنوية مراجعة. الص

 

 .الصندوق  تقارير  إتاحة ووسائل أماكن .ب

  األوليةو  والقوائم املالية الســــــــــــنوية الســــــــــــنوية التقارير على املحتملين الوحدات ومالكي الصــــــــــــندوق  وحدات مالكي إطالع ســــــــــــيتم ◼
ً
 املوقع على بنشــــــــــــرها وذلك مجانا

 .شركة تداول السعوديةل االلكتروني واملوقع الصندوق  ملدير اإللكتروني

 وذلك  سنوي الربع  البيان تقديم سيتم ◼
ً
 .شركة تداول السعوديةاملوقع االلكتروني لوقع اإللكتروني ملدير الصندوق و على امل بنشرهمجانا

 

 .للصندوق  السنوية املالية القوائم .ج

شـركة تداول ل االلكتروني واملوقع الصـندوق  ملدير اإللكتروني املوقع على وذلك السـنوية التقارير في مضـمنه السـنوية املالية القوائم بإتاحة الصـندوق  مدير سـيقوم

 .السعودية

 

 .للصندوق  املالية السنة نهاية في مراجعة مالية قائمة أول  افر و د بتيفي إقرار  .د

 .قائم صندوق  هو السعودية باألسهم االستثمار صندوق  أن حيث ينطبق، ال

 

 سجل مالكي الوحدات : -14

 .اململكة في وحفظه الوحدات بمالكي سجل بإعداد الصندوق  مدير يقوم ◼

  الوحدات مالكي سجل يعد ◼
ً
  دليال

ً
 .فيه املث تة الوحدات ملكية على قاطعا

 عند حدوث أي تغيير يطرأ على البيانات املسجلة فيه. ويلتزممدير الصندوق بحفظ معلومات مالكي الوحدات في السجل  يقوم ◼
ً
 بتحديثه فورا

  الصــــندوق  مدير يقدم كما طل ها، عند الهيئة ملعاينة متاح الوحدات مالكي ســــجل يكون  ◼
ً
  وحدات مالك أي إلى الوحدات مالكي لســــجل ملخصــــا

ً
 الطلب عند مجانا

 (.فقط املعني الوحدات بمالك املرتبطة املعلومات جميع امللخص ذلك يظهر أن)على 
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 :التالية البيانات على - أدنى كحد - الوحدات مالكي سجل يحتوي  العالقة، ذات اللوائ، بأحكام يقل ال بما ◼

 .وعنوانه، وأرقام التواصلمالك الوحدات،  اسم ▪

 أخــــــــرى  تعريــــــــف وســــــــيلة أي أو ،بحســــــــب الحــــــــال التجــــــــاري  هســــــــجلأو رقــــــــم  هســــــــفر رقــــــــم جــــــــواز  أوتــــــــه اقام رقــــــــمملالــــــــك الوحــــــــدات أو الهويــــــــة الوطنيــــــــة  رقــــــــم ▪

 .الهيئة تحددها

 جنسية مالك الوحدات ▪

 .السجل في وحداتالمالك  تسجيل تاريخ ▪

 .وحدات مالك كل أجراها التي الصندوق  بوحدات املتعلقة الصفقات جميع بيانات ▪

 .وحدات مالك لكل اململوكة)بما في ذلك أجزاء الوحدات( الحالي لعدد الوحدات  الرصيد ▪

 .وحدات مالك لكل اململوكة الوحدات على حق أو قيد أي ▪

 

 اجتماع مالكي الوحدات : -15

 .الوحدات ملالكي اجتماع عقد إلى فيها يدعى التي الظروف .أ

 .منه بمبادرة الوحدات ملالكي اجتماع لعقد الدعوة الصندوق  ملدير يجوز  ◼

 .الحفظ أمين من كتابي طلب تسلم من أيام( 10) خالل الوحدات مالكي اجتماع إلى الدعوة الصندوق  مدير على يجب ◼

 يملكون  الـذين الوحـدات مـالكي من أكثر أو مـالـك من كتــابي طلــب تســــــــــــــلم من أيـام( 10) خالل الوحـدات مـالكي اجتمــاع إلى الـدعوة الصــــــــــــــنــدوق  مـدير على يجــب ◼

 .الصندوق  وحدات قيمة من األقل على %25 منفردين أو مجتمعيو

 

 .الوحدات ملالكي اجتماع عقد إلى الدعوة إجراءات .ب

 إرسال إلى باإلضافة تداول السعودية لشركة االلكتروني واملوقع الصندوق  ملدير االلكتروني املوقع على االعالن طريق عن الوحدات مالكي الجتماع الدعوة تكون  ◼

 ( 21) عن تزيد ال بمدة االجتماع من األقل على أيام( 10) قبل الحفظ وأمين الوحدات مالكي إلى إشعار
ً
 تاريخ واالشعار اإلعالن يحدد أن على االجتماع، قبل يوما

 .املقترحة والبنود ووقته مكانه االجتماع،

  االجتماع يكون  ◼
ً
 وفي الصــــــندوق، وحدات قيمة من األقل على %25 مجتمعين يملكون  ممن الوحدات مالكي من عدد حضــــــور  حال في النصــــــاب ومكتمل صــــــحيحا

 إشـــــعار وبإرســـــال للســـــوق  واملوقع االلكتروني االلكتروني موقعه في ذلك عن باإلعالن ثان   الجتماع بالدعوة الصـــــندوق  مدير ســـــيقوم النصـــــاب اســـــتيفاء عدم حال

  الثاني االجتماع ويعد أيام،( 5) عن تقل ال بمدة الثاني االجتماع موعد قبل وأمين الحفظ الوحدات ملالكي كتابي
ً
  صــــــــــــــحيحا

ً
ــــــبة كانت أيا ــــ  الصــــــــــــــندوق  وحدات نســــ

 .االجتماع في املمثلة

  الحديثة التقنية وسائل بواسطة قراراتها على والتصويت مداوالتها في واالشتراك الوحدات مالكي اجتماعات عقد يتم قد ◼
ً
 .الهيئة تضعها التي للضوابط وفقا

 

 .الوحدات مالكي اجتماعات في وحقوق التصويت الوحدات مالكي تصويت طريقة .ج

 .الوحدات مالكي اجتماع في لتمثيله له وكيل تعيين وحدات مالك لكل يحق ◼

 .الصندوق  في يمتلكها وحدة كل عن واحد بصوت اإلدالء وحدات مالك لكل يحق ◼

  التصويت سيكون  الحديثة التقنية وسائل بواسطة االجتماعات عقد حالة في ◼
ً
 .الهيئة تضعها التي الضوابط حسب لذلك وفقا

 

 حقوق مالكي الوحدات: -16

  .الوحدات مالكي بحقوق  قائمة .أ

 .الصندوق  في بها املشترك الوحدات امتالك ◼

 ال املثال ســ يل على ذلك في بما االســتثمار، صــناديق والئحة معلوماته ومذكرة الصــندوق  وأحكام شــروط حســب تملكها التي بالوحدات املرتبطة حقوقه ممارســة ◼

 .الوحدات مالكي اجتماعات في التصويت حقوق  الحصر

 .الصندوق  وحدات في مالي استثمار بأي الخاص السنوي  الوحدات سجل بيان على الحصول  ◼

 .الصندوق  وأحكام شروط في األساسية التغييرات على املوافقة ◼
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  ســـريانه قبل التغيير بهذا ملخص على والحصـــول  الصـــندوق، وأحكام شـــروط في تغيير بأي اإلشـــعار ◼
ً
 الئحة أحكام مع يتعارض ال واألحكام بما الشـــروط لهذه وفقا

 .االستثمار صناديق

 .-وجدت إن– استرداد رسوم أي فرض دون  وأحكام الصندوق  شروط في تغيير أي سريان قبل الوحدات استرداد ◼

 .مقابل دون  العربية باللغة الصندوق  وأحكام شروط من محدثة نسخة على الحصول  ◼

 .طل ها عند مقابل بدون  للصندوق  املراجعة املالية القوائم على الحصول  ◼

  االستثمار صندوق  بإنهاء الصندوق  مدير برغبة اإلشعار ◼
ً
 .االستثمار صناديق الئحة أحكام مع يتعارض ال وبما الصندوق  وأحكام لشروط وفقا

 

 .يديره الذي العام الصندوق  أصول  بأي املرتبطة التصويت بحقوق  يتعلق فيما الصندوق  مدير  سياسة .ب

 بالتصـــويت، ولكن في حال املشـــاركة في التصـــويت، ف شـــكل عام يكون التصـــويت متناســـق من توصـــيات ادارة الشـــركة إما ب
ً
شـــكل مباشـــر او مدير الصـــندوق ليس ملزما

ك يقدم مصـالح حملة ن ذلأكان يعتقد  إذابشـكل غير مباشـر عن طريق تصـويت األغلبية. وكذلك من املمكن ان يصـوت مدير الصـندوق ضـد توصـيات ادارة الشـركة 

 مثل.الوحدات بالشكل األ 

 

 مسؤولية مالكي الوحدات : -17

  الوحدات مالك يكون  ال منه، جزء أو الصندوق  في الستثماره الوحدات مالك خسارة عدا فيما
ً
 .والتزامات الصندوق  ديون  عن مسؤوال

 

 خصائص الوحدات : -18

 الصندوق. قيمة إجمالي املصدرة الوحدات قيمة إجمالي يشكل أن على ذاتها، والحقوق  ولها املميزات القيمة في متساوية لوحدات الصندوق  ينقسم

 لن يقوم مدير الصندوق بإصدار شهادات ملكية للمستثمرين في وحدات الصندوق بل سيحتفظ بسجل يوضح جميع مالك الوحدات في الصندوق.

 

 التغيرات في شروط و أحكام الصندوق : -19

 .وأحكام الصندوق  شروط لتغيير  املنظمة األحكام .أ

  الصندوق  ملديرألحكام الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن هيئة السوق املالية، حيث يجوز  وأحكام الصندوق تغيير شروط  يقضع
ً
 تعديل فقط لتقديره طبقا

التغييرات األساسية املقترحة، أو إشعار الهيئة ومالكي الوحدات  والهيئة على الوحدات مالكي موافقة على الحصول  شريطة بناءً  وقت أي واألحكام في الشروط هذه

 .الغير أساسيةبالتغييرات 

 .السعودية تداول  لشركة واملوقع اإللكتروني الصندوق  ملدير االلكتروني املوقع في واألحكام الشروط هذه من نسخه توفير وسيتم

 

 .وأحكام الصندوق  شروط في تغييرات أي عن لإلشعار  ستتبع التي اإلجراءات .ب

 ا لية التالية: واألحكام وفقال يتعارض مع أحكام الئحة صناديق االستثمار، سيتم إشعار الهيئة ومالكي الوحدات بالتغييرات في الشروط  بما

موافقة مالكي الوحدات على أي تغيير أساس ي مقترح في الصندوق، بعد ذلك سيقوم  ىعل الحصول  بعد الهيئة موافقة على بالحصول  الصندوق  مدير سيقوم ◼

 تداول  لشركة واملوقع االلكترونيمالكي الوحدات عن تفاصيل هذه التغييرات من خالل اإلعالن على املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق  بإشعار الصندوق مدير 

 ( أيام من سريان التغيير.10قبل ) السعودية

 يقوم مدير الصندوق بالحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق قبل إجراء أي تغيير أساس ي أو غير أساس ي على شروط وأحكام الصندوق. س ◼

 بأي تغييرات  بإشعارمدير الصندوق  سيقوم ◼
ً
 .أيام( 10) ال تقل عن قبل سريانها بمدة غير أساسية على شروط وأحكام الصندوق الهيئة ومالكي الوحدات كتابيا

 

 : صندوق االستثمار  وتصفية إنهاء -20

 واإلجراءات الخاصة بذلك الصندوق  إنهاء تستوجب التي الحاالت .أ

 و شـــــــعار الهيئة  ◼
ً
( أيام عمل من وقوع 5خالل ) ومالكي الوحداتعند حدوث أي حدث يوجب إنهاء الصـــــــندوق، ســـــــيقوم مدير الصـــــــندوق بإنهاء الصـــــــندوق فورا

 الحدث الذي أوجب إنهاء الصندوق.
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وج ها، ســـيقوم في حال عدم اســـتيفاء أي من متطلبات الئحة صـــناديق االســـتثمار أو أي متطلبات أخرى من هيئة الســـوق املالية التي قد يتم إنهاء الصـــندوق بم ◼

 مدير الصندوق بإنهاء الصندوق و شعار الهيئة ومالكي الوحدات بذلك.

هذه سـيقوم مدير الصـندوق بإعداد خطة و جراءات إنهاء الصـندوق بما يحقق مصـلحة مالكي الوحدات، والحصـول على موافقة مجلس إدارة الصـندوق على  ◼

 الخطة قبل القيام بأي إجراء في هذا الشأن. 

 بتفاصــــــــيل خطة و جراءات إنهاء ال ◼
ً
 من التاريخ املزمع 21صــــــــندوق قبل مدة ال تقل عن )ســــــــيقوم مدير الصــــــــندوق بإشــــــــعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيا

ً
( يوما

 إنهاء الصندوق فيه.

 بانتهاء الصندوق خالل ) ◼
ً
 ( أيام من انتهاء مدة الصندوق. 10سيتم إشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيا

 

 . الصندوق  لتصفية املتبعة اإلجراءات .ب

م مدير الصـــندوق  ◼ مرحلة بيع أصـــول الصـــندوق خالل مدته، ســـيقوم مدير الصـــندوق بتصـــفية األصـــول وتوزيع مســـتحقات في حال انتهاء مدة الصـــندوق ولم َيتم

 ( أشهر من تاريخ انتهاء مدة الصندوق.6مالكي الوحدات عليهم خالل مدة ال تتجاوز )

 إجراء.سيحصل مدير الصندوق على موافقة مجلس إدارة الصندوق على خطة و جراءات تصفية الصندوق قبل القيام بأي  ◼

 بانتهاء تصــــــفية الصــــــندوق خالل ) الصــــــندوق  مدير ســــــيقوم ◼
ً
( أيام من انتهاء تصــــــفية الصــــــندوق، وتوزيع مســــــتحقات 10بإشــــــعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيا

 مالكي الوحدات فور انتهاء الصندوق أو تصفيته دون تأخير وبما ال يتعارض مع مصلحة مالكي الوحدات. 

وتزويد مالكي  ومدة تصـــــــــفيته الصـــــــــندوق  مدة انتهاء عن شـــــــــركة تداول الســـــــــعوديةلعالن في موقعه اإللكتروني واملوقع اإللكتروني باإل  ســـــــــيقوم مدير الصـــــــــندوق  ◼

 من تاريخ اكتمال إنهاء الصندوق أو تصفيته70الوحدات بتقرير إنهاء الصندوق خالل مدة ال تزيد على )
ً
 .( يوما

 لصندوق أي أتعاب ستقصم من أصول الصندوق.في حال انتهاء مدة الصندوق لن يتقا  ى مدير ا ◼

 

 مدير الصندوق : -21

 .ومسؤولياته وواجباته الصندوق  مدير اسم  .أ

  كابيتال الفرنس ي السعودي شركة

  الصندوق  مدير يعد
ً
 أم مباشر بشكل وواجباته مسؤولياته أدى سواءً  العالقة، ذات واألنظمة اللوائ، وجميع االستثمار صناديق الئحة بأحكام االلتزام عن مسؤوال

 مؤسسات السوق املالية. والئحة االستثمار صناديق الئحة أحكام بموجب خارجية جهة بها كلف

 ويلتزم الصندوق، وأحكام شروطو  مؤسسات السوق املالية والئحة االستثمار صناديق الئحة أحكام بموجب الوحدات مالكي ملصلحة الصندوق  مدير يعمل كما

 :بالتالي القيام عن مسؤول ويكون  مصالحهم، يحقق بما املعقول  الحرص وبذل العمل يضمن والذي الوحدات، مالكي تجاه األمانة بواجبات

 إدارة الصندوق. ◼

 للصندوق.إدارة عمليات الصندوق بما في ذألك الخدمات اإلدارية  ◼

 طرح وحدات الصندوق. ◼

 صحيحة، غير مضللة ومحدثة. ، واضحة،وأنها كاملةالتأكد من دقة شروط وأحكام الصندوق واكتمالها  ◼

 وضع السياسات واإلجراءات لرصد املخاطر التي تؤثر في استثمارات الصندوق، وضمان سرعة التعامل معها. ◼

 تطبيق برنامج املطابقة وااللتزام للصندوق، ويزود الهيئة بنتائج التطبيق عند طل ها. ◼

 أحكام األنظمة واللوائ، الصادرة عن هيئة السوق املالية حيثما ينطبق. طلبات املوافقة واالشعارات املقدمة للهيئة حسبمتااللتزام ب ◼

 

 .وتاريخه املالية السوق  هيئة عن الصادر  الترخيص رقم .ب

 م. 30/01/2011املوافق  هـ26/02/1432وتاريخ  (11153-37شركة السعودي الفرنس ي كابيتال شركة مرخصة من قبل هيئة السوق املالية بترخيص رقم )

 

 .الصندوق  ملدير  الرئيس املكتب وعنوان جلاملس العنوان .ج

 السعودي الفرنس ي كابيتال 
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 طريق امللك فهد

 11426الرياض  - 23454 ص.ب.:

 اململكة العربية السعودية

 +966112826666الهاتف: 

 

 .وجد إن الصندوق  عن معلومات يتضمن الصندوق  بمدير  مرتبط إلكتروني موقع أي وعنوان الصندوق  ملدير  اإللكتروني املوقع عنوان .د

 www.sfc.saاملوقع اإللكتروني: 

 

 . الصندوق  ملدير  املدفوع املال رأس .ه

 .سعودي ريال مليون  مئة خمس( 500,000,000) كابيتال الفرنس ي السعودي لشركة املدفوع املال رأس يبلغ

 

 .مع توضيح اإليرادات واألرباح للسنة املالية السابقة الصندوق  ملدير  املالي باملعلومات ملخص .و

 

 م2020 السنة

 380,073,678 اإليراد

 272,431,039 املصاريف

 124,851,350 األرباح

 

 يتعلق بصندوق االستثمار. فيما ومسؤولياته الصندوق  ملدير  األساسية األدوار  .ز

 عن االلتزام بأحكام الئحة صــناديق االســتثمار وجميع اللوائ، واألنظمة ذات العالقة، ســواًء أدى مســؤولياته وو 
ً
اجباته بشــكل مباشــر أم يعد مدير الصــندوق مســؤوال

 .مؤسسات السوق املاليةكلف بها جهة خارجية بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار والئحة 

 من شــــــــروط وأحكام  وأحكاممؤســــــــســــــــات الســــــــوق املالية ة مالكي الوحدات بموجب أحكام الئحة صــــــــناديق االســــــــتثمار والئحة كما يعمل مدير الصــــــــندوق ملصــــــــلح
ً
كال

 :يلتزم بواجبات األمانة تجاه مالكي الوحدات، والذي يضمن العمل وبذل الحرص املعقول بما يحقق مصالحهم، ويكون مسؤول عن القيام بالتاليالصندوق، و 

 الصندوق.إدارة  ◼

 للصندوق.إدارة عمليات الصندوق بما في ذلك الخدمات اإلدارية  ◼

 طرح وحدات الصندوق. ◼

 ، واضحة، صحيحة، غير مضللة ومحدثة.وأنها كاملةالتأكد من دقة شروط وأحكام الصندوق واكتمالها  ◼

 لتعامل معها.وضع السياسات واإلجراءات لرصد املخاطر التي تؤثر في استثمارات الصندوق، وضمان سرعة ا ◼

 تطبيق برنامج املطابقة وااللتزام للصندوق، ويزود الهيئة بنتائج التطبيق عند طل ها. ◼

 طلبات املوافقة واالشعارات املقدمة للهيئة حسب أحكام األنظمة واللوائ، الصادرة عن هيئة السوق املالية حيثما ينطبق.متااللتزام ب ◼

 

 جوهرية أو من املمكن أن تتعارض مع أنشطة الصندوق. أهمية عمل أو مصالح أخرى ملدير الصندوق تمثل أنشطة .ح

 ال يوجد.

 سيقوم مدير الصندوق بعمل الالزم فيما يحقق  عارضمصالح، وفي حال نشوء أو حدوث أي ت عارضويقر مدير الصندوق بعدم وجود أي ت
ً
في املصالح مستقبال

 في تقارير الصندوق الدورية. عارضمصلحة مالكي الوحدات واإلفصاح عن ذلك الت

 

 

 

http://www.sfc.sa/
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 .الباطن من الصندوق  مدير  تعيين في الصندوق  مدير  حق .ط

  بالعمل تابعيه من أي أو أكثر أو ثالث طرف تكليف الصندوق  ملدير يجوز 
ً
 أي ومصاريف أتعاب الصندوق  مدير يدفع أن على للصندوق، الباطن من للصندوق  مديرا

 .الخاصة موارده من الباطن من للصندوق  مدير

 

 .استبداله أو  الصندوق  مدير  لعزل  املنظمة األحكام .ي

  االنسحاب الصندوق  ملدير يحق ◼
ً
 ذلك ويقضع بديل صندوق  مدير لتعيين يرتب أن على الوحدات مالكي مصلحة تفتضيه ما حسب الصندوق  إدارة من طوعا

 .املالية السوق  هيئة ولوائ، ألحكام

  تراه اجراء أي واتقاذ الصـــندوق  مدير عزل  حق للهيئة ◼
ً
، تراه آخر تدبير أي اتقاذ أو الصـــندوق  لذلك بديل صـــندوق  مدير لتعيين مناســـبا

ً
 حال في وذلك مناســـبا

 :التالية الحاالت من أي وقوع

دون إشـــعار الهيئة بذلك بموجب الئحة  إدارة االســـتثمارات وتشـــغيل الصـــناديق أو نشـــاط إدارة االســـتثماراتتوقف مدير الصـــندوق عن ممارســـة نشـــاط  ▪

 .مؤسسات السوق املالية

 أو تعليقه من قبل الهيئة. سحبه أو إدارة االستثمارات وتشغيل الصناديق أو نشاط إدارة االستثماراتإلغاء ترخيص مدير الصندوق في ممارسة نشاط  ▪

  إدارة االستثمارات وتشغيل الصناديق أو نشاط إدارة االستثماراتممارسة نشاط ترخيصه في تقديم طلب إلى الهيئة من مدير الصندوق إللغاء  ▪

  الهيئة تراه بشكل – أخل قد الصندوق  مدير أن الهيئة رأت إذا ▪
ً
 .التنفيذية اللوائ، أو باألنظمة بااللتزام – جوهريا

 إدارة على قادر الصـــــندوق  مدير لدى مســـــجل آخر شـــــخص وجود عدم مع اســـــتقالته أو عجزه أو الصـــــندوق  يدير الذي االســـــتثمارية املحفظة مدير وفاة ▪

 .الصندوق  أصول 

 .جوهرية أهمية ذات أنها معقولة أسس على املالية السوق  هيئة ترى  أخرى  حالة أي ▪

 

  الهيئة مارســــــــــت إذا
ً
ـــالحياته من أيا   اصـــــــ

ً
ـــكل التعاون  الصــــــــــندوق  مدير على يتعين الســــــــــابقة، للفقرة وفقا  ملدير للمســــــــــؤوليات الســــــــــلس النقل لتســــــــــهيل كامل بشـــــــ

  ذلك كان حيثما – ينقل أن الصــــــــندوق  مدير أمين على ويجب. البديل الصــــــــندوق 
ً
  ضــــــــروريا

ً
  ومناســــــــبا

ً
 البديل الصــــــــندوق  مدير إلى  -املحض الهيئة لتقدير ووفقا

 .االستثمار صناديق الئحة أحكام مع يتماش ى بما بالصندوق  املرتبطة العقود جميع

 

 :الصندوق  مشغل -22

 .اسم مشغل الصندوق  .أ

 .شركة السعودي الفرنس ي كابيتال

 

 رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق املالية وتاريخه. .ب

 م. 30/01/2011املوافق  هـ26/02/1432وتاريخ  (11153-37رقم )شركة السعودي الفرنس ي كابيتال شركة مرخصة من قبل هيئة السوق املالية بترخيص 

 

 العنوان املسجل وعنوان العمل ملشغل الصندوق. .ج

 السعودي الفرنس ي كابيتال 

 طريق امللك فهد

 11426الرياض  - 23454 ص.ب.:

 اململكة العربية السعودية

 +966112826666الهاتف: 

 

 ومسؤولياته فيما يتعلق بالصندوق.األدوار األساسية ملشغل الصندوق  .د

 تشغيل الصندوق. ◼

◼  
ً
  .عن تقيــيم أصــول الصــندوق  مشغل الصندوق مسؤوال
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 عن  ◼
ً
 عن تســعير الوحدات ومسؤوال

ً
 تسعير الخاطئ. التقييم أو اليكون مشغل الصندوق مسؤوال

◼ .
ً
 وعادال

ً
 كامال

ً
 عن تقييم أصول الصندوق تقييما

ً
 مشغل الصندوق مسؤوال

 .وتحديثه حفظهمشغل الصندوق بإعداد سجل ملالكي الوحدات و يقوم  ◼

 والسجالت ذات الصلة بتشغيل الصندوق.االحتفا  بالدفاتر  ◼

 االحتفا  بسجل لجميع الوحدات الصادرة وامللغاه، وبسجل محدث يوضح رصيد الوحدات القائمة للصندوق. ◼

 عن عملية توزيع األرباح على مالك ◼
ً
 ي الوحدات.يكون مشغل الصندوق مسؤوال

 عن تنفيذمشغل الصندوق  ◼
ً
   جميع طلبات االشتراك واالسترداد وتنظيمها. مسؤوال

 

 صندوق من الباطن. مشغل تعيين في الصندوق  مشغلحق  .ه

 يحق ملشغل الصندوق تعيين مشغل صندوق من الباطن. 

 

 فيما يتعلق بالصندوق. .و
ً
 ثالثا

ً
 املهام التي كلف بها مشغل الصندوق طرفا

 .يوجد ال

 

 : الحفظ أمين -23

 .الحفظ أمين اسم .أ

 HSBC Saudi Arabia Limitedاتش اس بي س ي العربية السعودية  شركة

 

 وتاريخه. ،رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق املالية .ب

  م. 2006يناير  05املوافق هـ  1426ذو الحجة  05(. تم الحصول على الترخيص من هيئة السوق املالية بتاريخ 37/05008ترخيص هيئة السوق املالية رقم )

 

 العنوان املسجل وعنوان العمل ألمين الحفظ. .ج

 7267 املروج –العليا  - االدارة العامة

 اململكة العربية السعودية - 12283الرياض  2255ص.ب. 

 5920 92000 966+هاتف 

 2385 299 11 966+فاكس 

  www.HSBCSaudi.comاملوقع اإللكتروني: 

 SaudiArabia@HSBC.comالبريد االلكتروني:  

 

 .فيما يتعلق بالصندوق  ومسؤولياته الحفظ مينأل  األساسية األدوار  .د

  الحفظ أمين يعد ◼
ً
  التزاماته عن مسـؤوال

ً
  بها كلف أم مباشـر بشـكل مسـؤولياته أدى سـواء االسـتثمار، صـناديق الئحة ألحكام وفقا

ً
  طرفا

ً
 الئحة أحكام بموجب ثالثا

 . مؤسسات السوق املالية الئحة أو االستثمار صناديق

  الحفظ أمين يعد ◼
ً
 .املتعمد تقصيره أو تصرفه سوء أو إهماله أو احتياله بس ب الناجمة الصندوق  خسائر عن الوحدات ومالكي الصندوق  مدير تجاه مسؤوال

  الحفظ أمين يعد ◼
ً
 فيما الالزمة اإلدارية اإلجراءات جميع اتقاذ عن كذلك مســـــؤول وهو الوحدات، مالكي لصـــــالح وحمايتها الصـــــندوق  أصـــــول  حفظ عن مســـــؤوال

 .الصندوق  أصول  بحفظ يتعلق

 

 .الباطن من حفظ أمين تعيين في الحفظ أمين حق .ه

  بالعمل ثالث طرف تكليف الحفظ ألمين يجوز 
ً
  بالعمل تابعيه من اي أو للحفظ أمينا

ً
 أمين أي ومصاريف أتعاب الحفظ أمين يدفع أن على الباطن، من للحفظ أمينا

 .الخاصة موارده من الباطن من حفظ

 

mailto:SaudiArabia@HSBC.com
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 فيما يتعلق بصندوق االستثمار. .و 
ً
 ثالثا

ً
 املهام التي كلف بها أمين الحفظ طرفا

 ال يوجد.

 

 .استبداله أو  الحفظ أمين لعزل  املنظمة األحكام .ي

  تراه اجراء أي واتقاذ واستبداله الحفظ أمين عزل  املالية السوق  لهيئة يحق ◼
ً
 :التالية الحاالت من اي وقوع حال في مناسبا

 . مؤسسات السوق املالية الئحة بموجب الهيئة إشعار دون  الحفظ نشاط ممارسة عن الحفظ أمين توقف ▪

 .الهيئة قبل من تعليقه أو سحبه أو الحفظ نشاط ممارسة في الحفظ أمين ترخيص إلغاء ▪

 . الحفظ نشاط ممارسة في ترخيصه إللغاء الحفظ أمين من الهيئة إلى طلب تقديم ▪

  تراه بشكل أخل قد الحفظ أمين أن الهيئة رأت إذا ▪
ً
 .التنفيذية لوائحه أو النظام بالتزام جوهريا

 . جوهرية أهمية ذات أنها – معقولة أسس على بناءً  – الهيئة ترى  أخرى  حالة أي ▪

 

 :التالية الحاالت في واستبداله الحفظ أمين عزل  الصندوق  ملدير يحق ◼

ـــكل رأى إذا كتابي إشـــــــــعار بموجب الحفظ أمين عزل  الصـــــــــندوق  ملدير يجوز  ▪  اشـــــــــعار ويجب الوحدات مالكي مصـــــــــلحة في الحفظ أمين عزل  أن معقول  بشــــــ

  بذلك الوحدات ومالكي الهيئة
ً
  واالفصاح كتابي، وبشكل فورا

ً
 لشركة تداول السعودية. اإللكتروني واملوقع الصندوق  ملدير اإللكتروني املوقع في فورا

 

  الصـــــندوق  مدير أو الهيئة مارســـــت إذا
ً
ـــالحياتهم من أيا   صــ

ً
 صـــــناديق الئحة أحكام بحســـــب بديل حفظ أمين تعيين الصـــــندوق  مدير على يتعين الســـــابقة، للفقرة وفقا

 ألمين للمســـؤوليات الســـلس النقل لتســـهيل كامل بشـــكل التعاون  املعزول الحفظ وأمين الصـــندوق  مدير على يتعين كما املالية، الســـوق  هيئة عن الصـــادرة االســـتثمار

  ذلك كان حيثما– ينقل أن املعزول الحفظ أمين على ويجب. البديل الحفظ
ً
  ضروريا

ً
 .بالصندوق  املرتبطة العقود جميع البديل الحفظ أمين إلى -ومناسبا
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 .العضوية نوع بيان مع الصندوق  إدارة مجلس أعضاء أسماء .أ

 )رئيس املجلس( عضو غير مستقل  – السيد/ إيهاب طالب أحمد فرحان

 )نائب رئيس املجلس( عضو غير مستقل  – السيد/  عبدهللا سليمان عبدالعزيز العريني

  عضو مستقل  – السيد/ محمد فت، هللا عبد الخالق البقاري 

  عضو مستقل  – السيد/ هاني إبراهيم أحمد عبيد

 

 .مؤهالت أعضاء مجلس إدارة الصندوق  .ب

 السيد/ إيهاب طالب أحمد فرحان.

ســــــــنة فــــــــي الخــــــــدمات االستشــــــــارية مــــــــع البنــــــــك األهلــــــــي فــــــــي مجــــــــال البورصــــــــة  13رئــــــــيس مصــــــــرفية الحســــــــابات الخاصــــــــة لــــــــدى البنــــــــك الســــــــعودي الفرنســــــــ ي، بقبــــــــرة 

م كـــــــــــرئيس إدارة االســـــــــــتثمارات لقســـــــــــم مدينـــــــــــة جـــــــــــدة. تـــــــــــم تعيينـــــــــــه 2005 العامليــــــــــة واملنتجـــــــــــات االســـــــــــتثمارية. انضـــــــــــم إلـــــــــــى البنـــــــــــك الســـــــــــعودي الفرنســـــــــــ ي فــــــــــي عـــــــــــام

م، ثــــــــم انضــــــــم إلــــــــى شــــــــركة الســــــــعودي الفرنســــــــ ي كابيتــــــــال كــــــــرئيس إدارة 2015كــــــــرئيس إدارة الثــــــــروات املكلــــــــف فــــــــي شــــــــركة الســــــــعودي الفرنســــــــ ي كابيتــــــــال فــــــــي مــــــــايو 

ـــط مــــــــالي مؤهــــــــل مــــــــن مؤسســــــــة النقــــــــد 1995ي عــــــــام ، حاصــــــــل علــــــــى شــــــــهادة البكــــــــالوريوس فــــــــي إدارة األعمــــــــال فــــــــ2018الثــــــــروات حتــــــــى شــــــــهر مــــــــايو  م وشــــــــهادة مقطـــــ

 م.2004املعهد املصرفي في عام  –العربي 

 

 السيد/عبدهللا سليمان عبدالعزيز العريني.

ســـــــــنة فــــــــي قطـــــــــاع البنــــــــوك داخـــــــــل اململكـــــــــة، أصــــــــب، الســـــــــيد عبــــــــد هللا رئـــــــــيس للوســـــــــاطة  14رئــــــــيس الوســـــــــاطة لــــــــدى شـــــــــركة الســــــــعودي الفرنســـــــــ ي كابيتـــــــــال، بقبــــــــرة 

م فــــــــي شــــــــركة الســــــــعودي الفرنســــــــ ي كابيتــــــــال. حاصــــــــل 2014م. تــــــــم تعيينــــــــه كــــــــرئيس للوســــــــاطة عــــــــام 2011املكلــــــــف فــــــــي شــــــــركة الســــــــعودي الفرنســــــــ ي كابيتــــــــال عــــــــام 

 م.  1999بكالوريوس في إدارة األعمال الدولية من جامعة امللك سعود عام على شهادة ال
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 السيد/ محمد فتح هللا عبد الخالق البخاري.

ســــــــــــنة فــــــــــــي قطـــــــــــاع البنــــــــــــوك واالســـــــــــتثمار فــــــــــــي داخــــــــــــل اململكـــــــــــة وخارجهــــــــــــا، حـــــــــــائز علــــــــــــى درجــــــــــــة  25يمتلـــــــــــك الســــــــــــيد محمـــــــــــد فــــــــــــت، هللا البقــــــــــــاري خبـــــــــــرة تزيــــــــــــد عـــــــــــن  

م.  الســــــــــيد محمــــــــــد متقاعــــــــــد ا ن وقــــــــــد ـكـــــــــان أخــــــــــر منصــــــــــب تقلــــــــــده هــــــــــو مــــــــــدير 1972ليــــــــــزي مــــــــــن جامعــــــــــة امللــــــــــك ســــــــــعود فــــــــــي عــــــــــام البكــــــــــالوريوس فــــــــــي األدب االنج

 م.2011املطابقة وااللتزام لدى شركة العربي الوطني لالستثمار في عام 

 

 السيد/ هاني إبراهيم أحمد عبيد.

داخـــــــل اململكـــــــة، أصـــــــب، الســـــــيد هـــــــاني مـــــــدير صـــــــندوق فـــــــي البنـــــــك الســـــــعودي ســـــــنة فـــــــي قطـــــــاع البنـــــــوك واالســـــــتثمار  11شـــــــريك فـــــــي شـــــــركة انفســـــــت كـــــــورب، بقبـــــــرة 

أصـــــــب، شـــــــريك فـــــــي شـــــــركة  2012م كنائـــــــب رئـــــــيس إدارة الثـــــــروات الخاصـــــــة، فـــــــي عـــــــام 2008م. انضـــــــم إلـــــــى شـــــــركة مورغـــــــان ســـــــتانلي فـــــــي عـــــــام 2004الفرنســـــــ ي عـــــــام 

 رث للتكنلوجيا.انفست كورب. حائز على شهادة البكالوريوس في إدارة التكنلوجيا من جامعة وينت وو 

 

 

 أدوار مجلس إدارة الصندوق ومسؤولياته. .ج

 املوافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق طرفا فيها. ◼

 اعتماد سياسة مكتوبة فيما يتعلق بحقوق التصويت املتعلقة بأصول الصندوق. ◼

، املوافقة أو  ◼
ً
 لالئحة صناديق االستثمار.اإلشراف، ومتى كان ذلك مناسبا

ً
 املصادقة على أي تضارب مصالح يفصح عنه مدير الصندوق وفقا

ل االجتمــــــــاع مــــــــرتين ســــــــنويا علــــــــى األقــــــــل مــــــــع مســــــــؤول املطابقــــــــة وااللتــــــــزام لــــــــدى مــــــــدير الصــــــــندوق و/أو لجنــــــــة املطابقــــــــة وااللتــــــــزام ومســــــــؤول التبليــــــــغ عــــــــن غســــــــ ◼

 ير الصندوق بجميع اللوائ، واألنظمة املتبعة.األموال وتمويل اإلرهاب لديه، للتأكد من التزام مد

 إقرار أي توصية يرفعها املصفي في حالة تعيينه وذلك بموجب الئحة صناديق االستثمار. ◼

 أم غيره بالئحة صناديق االستثمار. ◼
ً
 التأكد من اكتمال والتزام شروط وأحكام الصندوق وأي مستند أخر سواء كان عقدا

بمســــــــــؤولياته بمــــــــــا يحقــــــــــق مصــــــــــلحة مــــــــــالكي الوحــــــــــدات وفقــــــــــا لشــــــــــروط وأحكــــــــــام الصــــــــــندوق، وأحكــــــــــام الئحــــــــــة صــــــــــناديق  التأكــــــــــد مــــــــــن قيــــــــــام مــــــــــدير الصــــــــــندوق  ◼

 االستثمار.

 العمل بأمانة وحسن نية واهتمام وعناية وحرص وبما يحقق مصلحة الصندوق ومالكي وحداته. ◼

 املجلس. تدوين محاضر االجتماعات التي تبين جميع وقائع االجتماعات والقرارات التي اتقذها ◼

 

 .تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق  .د

 بأن تلك األتعاب ◼
ً
ســـتكون  إن مكافآت مجلس إدارة الصـــندوق تشـــمل جميع صـــناديق شـــركة الســـعودي الفرنســـ ي كابيتال العامة الذي يشـــرف عليه املجلس علما

كل  متغيرة بشـــكل ســـنوي حيث ســـيتم تقصـــيص حصـــة كل صـــندوق من تلك األتعاب بناًء على حجم األصـــول نســـبة وتناســـب، ويتم احتســـابها بصـــورة تراكمية في

 يوم تقويم وتقصم على أساس سنوي. 

)ستون ألف( ريال  60,000يقدر الحد األقص ى السنوي إلجمالي أتعاب ومصاريف أعضاء مجلس إدارة جميع صناديق شركة السعودي الفرنس ي كابيتال بمبلغ  ◼

 في السنة.ريال سعودي أربعة أالف و خمسمائة وثالثة وخمسون ()  4,553سعودي وتقدر حصة الصندوق من هذه األتعاب ب 

  األتعاب هذهحصـــــة الصـــــندوق من  بأن اإلشـــــارةكما تجدر  ◼
ً
 وفقا

ً
( ســـــتتغير ســـــنويا

ً
، وبأن كل عضـــــو مســـــتقل ســـــيتقا ـــــ ى مبلغ ألصـــــول الصـــــندوق )زيادة أو نقصـــــا

مجلس إدارة الصــندوق(، وذلك )خمســة عشــر ألف( ريال ســعودي عن كل اجتماع )بحد أقصــ ى اجتماعين في الســنة وهو الحد األدنى لعدد اجتماعات  15,000

 عن جميع صناديق شركة السعودي الفرنس ي العامة.

 

 أي تعارض متحقق أو محتمل بين مصالح عضو مجلس إدارة الصندوق ومصالح الصندوق. .ه

 ال يوجد اي تعارض مصالح متحقق أو محتمل بين مصالح عضو مجلس إدارة الصندوق ومصالح الصندوق.

 

 الصناديق التي يشارك فيها عضو مجلس الصندوق.بيان بجميع مجالس إدارة  .و
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 يشارك أعضاء مجلس إدارة الصندوق في مجالس صناديق أخرى تحت إدارة شركة السعودي الفرنس ي كابيتال كالتالي:

 الصندوق 
 عضو مجلس اإلدارة

 محمد البخاري  هاني عبيد عبدهللا العريني ايهاب فرحان

 عضو مستقل عضو مستقل عضو رئيس املجلس البدر للمرابحة بالدوالر األمريكي

 عضو مستقل عضو مستقل عضو رئيس املجلس األسواق املالية بالدوالر األمريكي

 عضو مستقل عضو مستقل عضو رئيس املجلس الصفاء للمتاجرة باألسهم السعودية

 عضو مستقل عضو مستقل عضو رئيس املجلس القصر العقاري للمتاجرة باألسهم الخليجية

 عضو مستقل عضو مستقل عضو رئيس املجلس البدر للمرابحة بالريال السعودي

 عضو مستقل عضو مستقل عضو رئيس املجلس األسواق املالية بالريال السعودي

 عضو مستقل عضو مستقل عضو رئيس املجلس االستثمار باألسهم السعودية

 عضو مستقل مستقلعضو  عضو رئيس املجلس الدانة للمتاجرة باألسهم الخليجية

 عضو مستقل عضو مستقل عضو رئيس املجلس السعودي الفرنس ي لألسهم السعودية للدخل

 عضو مستقل عضو مستقل عضو رئيس املجلس السعودي الفرنس ي للطروحات األولية الخليجي

 عضو مستقل عضو مستقل - عضو تعليم ريت

 - عضو مستقل - - بنيان ريت

 

 لجنة الرقابة الشرعية: -25

 ال ينطبق.

 

 :الستثمار مستشار  -26

 يوجد.  ال

 

 :املوزع -27

 يوجد.  ال

 

 :الحسابات مراجع -28

 .االستثمار لصندوق  الحسابات مراجع اسم .أ

  عضو كروهورث الدولية –العظم والسديري وآل الشيخ وشركائهم. محاسبون ومراجعون قانونيون 

 

 .الحسابات ملراجع العمل وعنوان املسجل العنوان .ب

 الرياض - العزيز عبد بن محمد األمير طريق

 11443 الرياض 10504. ب.ص

 +966112175000: الهاتف رقم

 +966112175000: الفاكس رقم
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 www.crowe.com/sa: االلكتروني املوقع  

 

 .ومسؤولياته الحسابات ملراجع األساسية األدوار  .ج

  الســـــــــنوية القوائم على واملصـــــــــادقة والســـــــــنوية املرحلية املالية القوائم ومراجعة وتقديم بإعداد مراجع الحســـــــــابات يقوم
ً
ــــــبة ملعايير وفقا  الهيئة عن الصـــــــــادرة املحاســـ

 .القانونيين للمحاس يين السعودية

 

 .االستثمار لصندوق الحسابات  مراجع الستبدال املنظمة األحكام .د

 :التالية الحاالت يف الصندوق  إدارة مجلس موافقة على الحصول  بعد الحسابات مراجع استبدال الصندوق  ملدير يحق

 .مهامه تأديةراجع الحسابات تتعلق بمل املنهي السلوك سوء حول  جوهريةو  قائمة ادعاءات وجود حال في ◼

  مراجع الحسابات يعد لم إذا ◼
ً
 .مستقال

 لدى الهيئة. ◼
ً
 إذا لم يعد مراجع الحسابات مسجال

 .مرض بشكل املراجعة مهام لتأدية الكافية والخبرات املؤهالت يملك ال مراجع الحسابات أن الصندوق  أدارة مجلس قرر  إذا ◼

  الهيئة طلبت إذا ◼
ً
 .للصندوق  املعين مراجع الحسابات تغير املحض لتقديرها وفقا

 

 أصول الصندوق : -29

 هذه تعتبر وال الصـــندوق، وحدات واململوك ملالكي االســـتثمار صـــندوق  لصـــالح حفظ أمين بواســـطة محفوظة الســـعودية باألســـهم االســـتثمار صـــندوق  أصـــول  إن ◼

  األصول 
ً
  إال بها التصرف حق له وليس الحفظ ألمين ملكا

ً
 .الصندوق  هذا وأحكام لشروط وفقا

ـــكل األصــــول  تلك تحدد أن ويجب ا خرين، عمالئه أصــــول  وعن أصــــوله عن اســــتثماري  صــــندوق  كل أصــــول  فصــــل الحفظ أمين على يجب ◼  خالل من مســــتقل بشـ

 من وغيرها الضـــرورية الســـجالت بجميع وأن يحتفظ الصـــندوق، ذلك لصـــالح الحفظ أمين باســـم اســـتثمار صـــندوق  لكل واألصـــول األخرى  املالية األوراق تســـجيل

 .التعاقدية التزاماته تأدية تؤيد التي املستندات

 الصــندوق  مدير أو الصــندوق  ملدير يكون  أن يجوز  ال و. مشــاعة ملكية الوحدات ملالكي جماعي بشــكل مملوكة الســعودية باألســهم االســتثمار صــندوق  أصــول  إن ◼

 يتعلق فيما مطالبة أو الصــــندوق  أصــــول  في مصــــلحة أي املوزع أو املشــــورة مقدم أو الباطن من الحفظ أمين أو الحفظ أمين مشــــغل الصــــندوق أو أو الباطن من

 املوزع أو املشورة مقدم أو الباطن من الحفظ أمين أو الحفظ أمين مشغل الصندوق أو أو الباطن الصندوق  مدير أو الصندوق  مدير كان إذا إال األصول، بتلك

 الشـــــــروط هذه في عنها وأفصـــــــح االســـــــتثمار صـــــــناديق الئحة أحكام بموجب املطالبات بهذه مســـــــموحا كان ملكيته، أو حدود في ذلك الصـــــــندوق، و لوحدات مالكا

 .واألحكام

 

 :الشكوى  معالجة -30

 .ملالكي الوحدات وسيتم تقديمها لهم عند طل ها دون مقابلإن إجراءات معالجة الشكاوى املتعلقة بالصندوق متاحة 

على  كما يمكن ألي من مالكي الوحدات تقديم أي شكوى من خالل إرسال خطاب شكوى يتضمن توقيع مالك الوحدات، رقم هاتف، رقم فاكس وعنوان بريدي

 :أحد الوسائل التالية

 .دوق زيارة قسم خدمة العمالء في املكتب الرئيس ي ملدير الصن ◼

 .8001243232االتصال بقدمة العمالء لدى مدير الصندوق على الهاتف املجاني  ◼

 .011-2826623ارسال الشكوى الى مدير الصندوق على الفاكس رقم  ◼

  complaints@fransicapital.com.sa   من خالل البريد االلكتروني ملدير الصندوق  ◼

 أيام عمل من تاريقها. 5خالل سيعمل مدير الصندوق على تسوية الشكوى والرد عليها 

 

 معلومات أخرى:  -31
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إن السياسععععععععات واإلجععععععععراءات التععععععععي سععععععععيتبعها مععععععععدير الصععععععععندوق ملعالجععععععععة تعععععععععارض املصععععععععالح وأي تعععععععععارض مصععععععععالح محتمععععععععل و/أو فعلععععععععي سععععععععيتم  .أ

 تقديمها ملالكي وحدات الصندوق عند طلبها دون مقابل.

 

 .الصندوق  في االستثمار  عن أو  من ناش ئ نزاع أي في بالنظر  املختصة القضائية الجهة .ب

 .املالية األوراق املنازعات في الفصل لجنة هي الصندوق  في االستثمار عن أو من ناش ئ نزاع أي في بالنظر املختصة القضائية الجهة إن

 

 .الوحدات ملالكي املتاحة املستندات .ج

 .الصندوق  وأحكام شروط ◼

  الصندوق  يكون  التي واألحكام الشروط في املذكورة العقود كافة ◼
ً
 .فيها طرفا

 .للصندوق  الدورية التقارير ◼

 .للصندوق  املدققة املالية القوائم ◼

 .الصندوق  ملدير املالية القوائم ◼

 

 –ال يوجععععععععد أي معلومععععععععة أخععععععععرى معروفععععععععة، أو ينبسععععععععي أن يعرفهععععععععا مععععععععدير الصععععععععندوق أو مجلععععععععس إدارة الصععععععععندوق بشععععععععكل معقععععععععول، وقععععععععد يطلبهععععععععا  .د

عععععععام الصععععععععندوق مععععععععالكو الوحععععععععدات الحععععععععاليون أو املحتملععععععععون أو مععععععععن املتوقععععععععع أن تتضععععععععمنها  -بشععععععععكل معقععععععععول  التععععععععي سععععععععيتخذ قععععععععرار  شععععععععروط وأحكع

 االستثمار بناًء عليها

 

افق االستثمار  الئحة قيود من اتعفاءإ أي .ه  .وممارساته االستثمار  سياسات في ذكرت التي ماعدا املالية السوق  هيئة عليها تو

ـــــة قيــــــــود مــــــــن أي مــــــــن إعفــــــــاء ألي الصــــــــندوق  يقضــــــــع ال ـــالف االســــــــتثمار، الئحـــ ـــــة اإلعفــــــــاءات بقـــــ   تصــــــــدر قــــــــد أو صــــــــدرت التــــــــي العامـــ
ً
ـــــة مــــــــن مســــــــتقبال  الســــــــوق  هيئـــ

 .كافة االستثمار صناديق بشأن املالية
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 إقرار من مالك الوحدات : -32

 الوحدات خصــائص على باالطالع واإلقرار عليهم واملوافقة فيهم جاء ما وفهم الســعودية باألســهم االســتثمار بصــندوق  الخاصــة واألحكام الشــروط بقراءة قمنا/قمت لقد

 .عليها والتوقيع االتفاقية هذه من نسخة على الحصول  وتم الصندوق، في بها االشتراك تم التي

   املشتركين أسماء/  املشترك اسم

   االستثماري  الحساب رقم

   التاريخ

   الفرع أو  املوقع

   التوقيع

 

 .فقط وموظفيه كابيتال الفرنس ي السعودي شركة الستخدام

   املختص املوظف اسم

   التاريخ

 

(: ملخص اإلفصاح املالي1ملحق )  

 .)متضمنة ضريبة القيمة املضافة حيثما ينطبق( 2020لعام  املدققة األرقام

 املبلغ )ريال سعودي( نوع الرسوم

  36,800 أتعاب املحاسب القانوني

  7,500  رسوم الجهات الرقابية

 223,446  رسوم الحفظ

 454,322 الصفقاترسوم 

  6,759 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 5,219,994 رسوم االدارة

 5,250 تداول التسجيل رسوم 

 31,875  رسوم احتساب املؤشر

  44,904 اخرى 

 
 

 
 

    
 سالم بن زكي الخنيزي 

 عضو مجلس اإلدارة -الرئيس التنفيذي

 إبراهيم بن عبدالعزيز الغانم  

 املكلف رئيس االلتزام والحوكمة والقانونية

 


