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 سالم بن زكي الخنيزي

 عضو مجلس اإلدارة -التنفيذيالرئيس 

 هيفاء بنت فهد القوفي 

  رئيس االلتزام والحوكمة والقانونية

 

 شركة السعودي الفرنسي كابيتال -مدير الصندوق 

  وأحكام الصندوق من قبل مجلس إدارة الصندوق وتمت الموافقة عليها. ويتحمل مدير الصندوق وأعضاء مجلس إدارة الصندوق روجعت شروط

مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة واكتمال المعلومات الواردة في الشروط واألحكام. كذلك يقر ويؤكد أعضاء مجلس إدارة الصندوق 

مال المعلومات الواردة في الشروط واألحكام، ويقرون أيضاً ويؤكدون أن المعلومات والبيانات الواردة في الشروط ومدير الصندوق بصحة واكت

 ". واألحكام غير مضللة

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

ا على تأكيد يتعلق بدقتها أو اكتمالها، وال تعطي هيئة السوق المالية أَي توصية بشأن جدوى الستثمار في الصندوق من عدمه، وال تعني موافقتهأَي 

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

 عودي الفرنسي لألسهم السعودية للدخل على أنه صندوق استثمار متوافق مع معايير الشرعية المجازة من قبل لجنة الرقابة تم اعتماد صندوق الس

 .الشرعية المعنية لصندوق االستثمار

 ،وتتضمن  إن شروط وأحكام صندوق السعودي الفرنسي لألسهم السعودية للدخل والمستندات األخرى كافة خاضعة لالئحة صناديق االستثمار

 .معلومات كاملة، واضحة، صحيحة، غير مضللة، محدثة ومعدلة

 " ننصح المستثمرين بقراءة شروط وأحكام الصندوق والمستندات األخرى لصندوق السعودي الفرنسي لألسهم السعودية للدخل وفهمها، وفي حال

 ."تعذر فهم شروط وأحكام الصندوق، ننصح باألخذ بمشورة مستشار مهني

 ذه الشروط واألحكام يقر مالك الوحدات بأنه قد قبلها عند اشتراكه في أي وحدة من وحدات صندوق السعودي الفرنسي لألسهم السعودية بتوقيع ه

 .للدخل

 .يمكن للمستثمرين االطالع على أداء الصندوق ضمن تقاريره 

 

 :والتي تعكس التغييرات التالية للدخل السعودي الفرنسي لألسهم السعوديةصندوق هذه هي النسخة المعدلة من شروط وأحكام 

 إعادة تشكيل أعضاء اللجنة الشرعية. 

 

 .م11/05/2023هـ الموافق 21/10/1444وذلك بحسب خطابنا المرسل إلى هيئة السوق المالية بتاريخ 

 

 

شروط وأحكام صندوق السعودي 

 الفرنسي لألسهم السعودية للدخل
 صندوق أسهم استثماري مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية
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 الصندوق ملخص

 1 اسم صندوق االستثمار للدخل السعودية لألسهم الفرنسي السعودي صندوق

نوع الصندوق/الصندوق فئة .مع أحكام الشريعة اإلسالميةمفتوح متوافق  عام ياستثمار أسهم صندوق  2 

الصندوق مدير اسم .كابيتال الفرنسي السعودي شركة  3 

يهدف الصندوق تحقيق أداء يتفوق على أداء المؤشر االسترشادي وذلك على المدى المتوسط للطويل من خالل 

االستثمار في االسهم المدرجة في سوق االسهم السعودي والتي تتوافق مع المعايير الشرعية المعتمدة من قبل 

 الهيئة الشرعية. 

نقدية بشكل نصف سنوي الى المشتركين في  توزيعاتب القيامكجزء من أهدافه إلى  الصندوق سيقومكما 

 الصندوق بما يعادل القيمة األكبر لصافي سعر وحدة الصندوق في يوم التسجيل كما يلي:

 إما

 وحدة الصندوق بغض النظر عن أداء الصندوق خالل الفترة. سعر صافي% من 2.5 .أ

 أو

مستوى سعري حققه الصندوق منذ بدء عمله إذا حقق صافي سعر وحدة الصندوق في يوم التسجيل أعلى . ب

% من الزيادة في صافي سعر الوحدة مقارنة بآخر سعر 50مقارنة مع أيام التسجيل السابقة عندها سيتم توزيع 

 تم حسابه في يوم التسجيل السابق.

 4  لصندوقا هدف

المخاطر مستوى مرتفعة  5 

  سعودي لاير 2,000األدنى لالشتراك  الحد

 سعودي لاير 1,000 اإلضافي لالشتراك األدنى الحد

 سعودي لاير 1,000األدنى لالسترداد   الحد

الحد األدنى لالشتراك 

اإلضافي واالستردادواالشتراك   
6 

 7  التقييمتعامل / الأيام  (.السعودية العربية بالمملكة عمل أيام تكون أن علىاالثنين واألربعاء والخميس )

اإلعالن أيام .التعامل ليوم الالحق العمل يوم  8 

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

 سعودي لاير 10
 األولي الطرح عند الوحدة سعر

(االسمية القيمة)   
10 

 11 عملة الصندوق  .سعودي لاير

 المدة محدد غير مفتوح صندوق هو للدخل السعودية لألسهم الفرنسي السعودي صندوق إن
 وتاريخ االستثمار صندوق مدة

 استحقاقه
12 

ربيع  24صدرت موافقة هيئة السوق المالية على تأسيس هذا الصندوق وطرح وحداته طرحاً عاماً بتاريخ 

 م.2013مارس  06هـ الموافق 1434الثاني 
الصندوق بداية تاريخ  13 

، وقد تم آخر م 2014فبراير  20هـ الموافق  1435ربيع الثاني  20صدرت شروط وأحكام الصندوق بتاريخ 

 .م.11/05/2023هـ الموافق 21/10/1444تحديث في 
 الشروط إصدار تاريخ

لها تحديث وآخر واألحكام،  
14 

 15  رسوم االسترداد المبكر .يوجد ال

SFC Shariah Saudi Equity Income Index 16 المؤشر االسترشادي 

الصندوق مشغل اسم كابيتال الفرنسي السعودي شركة  17 

 اتش اس بي سي العربية السعودية  شركة

HSBC Saudi Arabia  
الحفظ أمين اسم  18 

الحسابات مراجع اسم شركة  برايس ووترهاوس كوبرز  19 
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الصندوق إدارة رسوم % في السنة من صافي قيمة أصول الصندوق1.75  20 

ً  تدفع% 3 حتىاالشتراك  رسوم  21 رسوم االشتراك و االسترداد لالسترداد رسوم يوجد وال. االشتراك مبلغ إجمالي من مقدما

صافي قيمة أصول الصندوق في  أساس على شهري بشكل خصمها ويتم يومي بشكل تحسب سنوياً،% 0.07

)مئة و اثنى عشر رياال و خمسون هلله( لاير سعودي  112.50اخر يوم عمل من كل شهر، باإلضافة الى 

 كرسوم معامالت.
الحفظ أمين رسوم  22 

 اإلفصاح وسيتم االستثمار، بعمليات تتعلق مصاريف أو تنظيمية رسوم بأي الوفاء مسؤولية الصندوق يتحمل

 في ملخص اإلفصاح المالي السنوي حدوثه حال في ذلك عن
التعامل مصاريف  23 

تم احتساب الرسوم والمصاريف التالية )  رسوم معامالت, رسوم المراجعة و التدقيق, رسوم التسجيل 

أتعاب أعضاء مجلس  و )تداول(, رسوم التمويل, التطهير, رسوم  المؤشر االسترشادي, رسوم الجهات الرقابية

 ب. -9إدارة الصندوق( كما هو موضح في 
أخرى ومصاريف سومر  24 

األداء رسوم ال يوجد  25 

 تنتهي والتي األولى الفترة من ابتداءً  أشهر، ستة كل نهاية في نقدية توزيعات تحقيق على الصندوق مدير يعمل

 . الصندوق بدء تاريخ من أشهر ستة بمضي

 وتكون"( التسجيل يوم)" أشهر ستة كل من تعامل يوم آخر نهاية في توزيعها المقرر المبالغ حساب سيتم

 . عمل أيام أربعة خالل للمستثمرين النقد هذا دفع ويتم التسجيل يوم في المسجلين الوحدات لمالكي أحقيتها

 الصندوق، أصول صافي من استقطاعه سيتم الموزع النقد بأن دراية على يكونوا أن الوحدات مالكي على يجب

 ً ً % 5 يعادل بما الصندوق في المشتركين الى نقدية توزيعات تحقيق إلى سيسعى الصندوق بأن علما ً  سنويا  تقريبا

 .        أدنى كحد الصندوق أصول قيمة صافي من

التوزيعات سياسة  26 

  

تتعريفا  

 الصندوق .للدخل السعودية لألسهم الفرنسي السعودي صندوق

مؤسسة السوق المالية التي تتولى إدارة أصول صندوق االستثمار وإدارة أعماله وطرح وحداته وفقًا ألحكام الئحة  

.صناديق االستثمار والقواعد المنظمة للمنشآت ذات األغراض الخاصة   
الصندوق مدير  

الصندوق عملة  عليها بناء الصندوق وحدات سعر تقييم يتم التي العملة  

.السعودية العربية المملكة  المملكة 

هيئة السوق المالية شاملة حيثما يسمح النص، أي لجنة، أو لجنة فرعية، أو موظف، أو وكيل يمكن أن يتم تفويضه  

 للقيام بأي وظيفة من وظائف الهيئة.
 الهيئة

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

برنامج استثمار مشترك يهدف إلى إتاحة الفرص للمستثمرين فيه بالمشاركة جماعياً في أرباح البرنامج، ويديره مدير 

 الصندوق مقابل رسوم محددة. 
ستثمارالا صندوق  

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

 الوحدة الوحدات التي يملكها المشترك في الصندوق.

االسترشادي المؤشر هو مرجع للسوق من خالله يمكن قياس أداء صندوق االستثمار.  

 االستثمار صندوق مدير أعمال االستثمار لمراقبةيقوم مدير الصندوق بتعيين أعضائه وفقاً لالئحة صناديق  مجلس

.واالشراف عليها  
اإلدارة مجلس  

 المتوافقة االستثمارية المنتجات بشأن المشورة لتقديم الصندوق مدير قبل من تعيينهم تم الشريعة علماء من مجموعة 

 احكام الشريعة اإلسالمية. 
الشرعية اللجنة  

العمل يوم يوم العمل الرسمي حين تكون البنوك واألسواق المالية مفتوحة للعمل في المملكة.  

التعامل يوم يوم يمكن فيه االشتراك في وحدات صندوق استثمار واستردادها.  
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.الوحدات أسعار عن فيها التي يعلن األيام هي اإلعالن يوم   

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

استرداد وحدات الصندوق.بيع ولتقديم تعليمات  النهائي الموعد األخيرة القيد فترة   

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

ً  تدفع رسوم .الصندوق في وحدات شراء عند مقدما االشتراك رسوم   

.الصندوق لمدير دفعها يتم التي االستشارية بالخدمات المتعلقة واألتعاب والمصاريف التعويض الصندوق إدارة رسوم   

بالصندوق. لالشتراك المطلوب المال لمبلغ األدنى الحد لالشتراك األدنى الحد   

 فيها لالستثمار المؤهلة الشركات تحديد عليها بناءً  يتم والتي للصندوق، الشرعية اللجنة من المعتمدة الشرعية المعايير

.الصندوق قبل من  
 الشرعية المعايير

بمؤشر. مدى ترابط السهم بسهم آخر أو ترابط سهم  
معامل االرتباط/ 

Correlation 

 

 واألحكام الشروط
 االستثمار: صندوق .1

 فئته ونوعه.  ،االستثمار اسم صندوق .أ

 أحكام الشريعة اإلسالميةمفتوح متوافق مع  ي عاماستثمار أسهم صندوق .صندوق السعودي الفرنسي لألسهم السعودية للدخل

 

 .تحديث وآخراالستثمار،  صندوق أحكامو شروط صدارإ تاريخ  .ب
 تاريخ في تحديث آخر تم وقد م، 2014 فبراير 20 الموافق هـ 1435 الثاني ربيع 20 بتاريخ وأحكام الصندوق شروط صدرت 

 م.11/05/2023هـ الموافق 21/10/1444

 .الصندوق طرح وحدات على الهيئة موافقة تاريخ  .ج
ً  وطرح وحداته الصندوق هذا تأسيس على المالية السوق هيئة موافقة صدرت ً  طرحا  مارس 06 الموافق هـ   1434 الثاني ربيع 24 بتاريخ عاما

 .م2013

 

 .االستثمار، وتاريخ استحقاقه صندوق مدة  .د

  المدة محدد غير مفتوح صندوق هو للدخل السعودية لألسهم الفرنسي السعودي صندوق إن

 

  :المطبقالنظام  .2

 ولوائحه المالية السوق لنظام خاضعان الصندوق( للدخل )مديرالفرنسي كابيتال  السعوديوشركة  السعودية لألسهم الفرنسي السعودي صندوق إن

 .السعودية العربية المملكة في المطبقة العالقة ذات واألنظمة واللوائح األخرى التنفيذية

 

 :وممارساته االستثمار سياسات .3

 للصندوق.االستثمارية  األهداف .أ

سعودي صندوقإن  سي ال سهم الفرن سعودية لأل سهم صندوق هو للدخل ال شر أداء على يتفوق أداء تحقيق إلى يهدف مفتوح أ شادي المؤ ستر  اال

 الش  رعية المعايير مع تتوافق والتي الس  عودي األس  هم س  وق في المدرجة االس  هم في االس  تثمار خالل من للطويل المتوس  ط المدى على وذلك

 في المش  تركين الى س  نوي نص  ف بش  كل نقدية القيام بتوزيعات إلى أهدافه من كجزء الص  ندوق س  يقوم كما ،الش  رعية هيئةال قبل من المعتمدة

 :يلي كما التسجيل يوم في الصندوق وحدة سعر لصافي األكبر القيمة يعادل بما الصندوق

 إما
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 .الفترة خالل الصندوق أداء عن النظر بغض الصندوق وحدة سعر صافي من %2.5 .أ

 أو

 التسجيل أيام مع مقارنة عمله بدء منذ الصندوق حققه سعري مستوى أعلى التسجيل يوم في الصندوق وحدة سعر صافي حقق إذا .ب

 .السابق التسجيل يوم في حسابه تم سعر بآخر مقارنة الوحدة سعر صافي في الزيادة من% 50 توزيع سيتم عندها السابقة

 ً  .  الصندوق في للمشتركين توزيعه تم نقد أي إضافة بعد االسترشادي مؤشره أداء مع بمقارنته الصندوق أداء جودة قياس سيتم بأنه علما

 

 أساسي. بشكل الصندوق فيها يستثمر التي المالية األوراق أنواع .ب

 من% 15 اقص  ى وبحد )نمو( الموازية والس  وقالش  ركات المدرجة في الس  وق الرئيس  ية )تاس  ي( يتض  من المجال االس  تثماري للص  ندوق في 

 .للصندوق الشرعية لجنةالموضوعة من قبل الالمعايير الشرعية  والمتوافقة مع، الصندوق قيمة صافي

 

 

 .االستثمار تركيز سياسة .ج
شركات  تتركز سهم ال صندوق في أ ستثمارات ال سيا سية )تا سوق الرئي صى  (،المدرجة في ال سوق 15وبحد اق صندوق لل صافي قيمة ال % من 

 الشرعية المعتمدة من اللجنة الشرعية للصندوق. مع المعاييروالمتوافقة الموازية )نمو( 

 المتداولةلكية الموصناديق ( REIT) طروحةالم العقارية االستثمار صناديق مثل االخرى المالية الوسائل جميع في االستثمار للصندوق ويحق

(ETFوغيرها ). 

الش   رعية  المعاييرمع  المتوافقة النقد ص   ناديق وأدوات األجل المص   رفية قص   يرة الودائع في الفائض النقد اس   تثمار الص   ندوق لمدير يحق كما

 .للصندوق

 

 نسبة االستثمار .د
 :بحدها األدنى واالعلى لصندوقا استثمارات نسب التالي الجدول يوضح

 

 الحد األعلى الحد األدنى نوع االستثمار

 % 100 %0 أسهم

 % 100 %0 النقد، أدوات أسواق النقد

 

 

 .استثماراته فيها الصندوق ويبيع يشتري أن يحتمل التي المالية األوراق أسواق .ه

 األسهم السعودية الرئيسية )تاسي(.  سوق 

 نمو(. الموازية السعودية األسهم سوق( 

 

 .الصندوق وحدات في الصندوق مدير استثمار .و

يمارس هو أو أي من تابعيه حقوق التصويت المرتبطة بالوحدات التي  ال أنلمدير الصندوق وتابعيه االستثمار في الصندوق لحسابه على  يجوز

 لمدير االلكتروني الموقع في ربع كل بنهاية وذلك الصندوق، وحدات في استثماراته تفاصيل عن باإلفصاحمدير الصندوق  وسيقوميملكونها. 

وكذلك في التقارير الدورية التي يصدرها مدير الصندوق وفي القوائم  )تداول( عوديةالسوق المالية السااللكتروني لشركة  والموقع الصندوق

 .الصندوق في المشتركين لوحدات مماثلة معاملة االستثمارالمالية، وسوف يعامل هذا 

 

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

)وال يض  من( إلى اختيار الش  ركات التي لديها القابلية للتفوق بأدائها على أداء المؤش  ر االس  ترش  ادي وذلك على المدى يس  عى مدير الص  ندوق 

باإلض  افة المتوس  ط للطويل.  س  يقوم مدير الص  ندوق عند اختيار األس  هم باس  تخدام خبرته وموارده لتقييم االقتص  اد الكلي عالمياَ وإقليمياَ ومحلياَ 

س  اس  ي والفني للش  ركات التي يس  تهدف االس  تثمار فيها وعوامل أخرى على س  بيل الذكر ال الحص  ر الحالة المعنوية للمس  تثمرين إلى التحليل األ

 (. Correlationومدى حدة تذبذب األسواق ودرجة الترابط الموجودة بين األسهم أو ما يعرف ب )

 

 .الصندوق استثمارات ضمن إدراجها يمكن ال التي المالية األوراق أنواع .ح
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 .(3الفقرة ) من)ب(  الفقرةاألوراق المالية التي ال تقع ضمن المجال االستثماري للصندوق المنصوص عليها في  جميع

 

 .الصندوق فيه يستثمر التي المالية األوراق أنواع على القيود .ط

 يستثمر الصندوق في أي أوراق مالية ال تتوافق مع المعايير الشرعية المعتمدة من اللجنة الشرعية للصندوق. لن 

 :يستثمر الصندوق في أسهم شركات مدرجة باستثناء 
 

 .)المؤسسات المالية )ماعدا المصارف اإلسالمية وشركات التأمين اإلسالمية 

 :شركات ذات الخصائص التالية 
 

  شهراً للقيمة السوقية للشركة أو إلجمالي أصول الشركة أيهما أكبر.  12% لمعدل 33ديون ربوية تتجاوز 

  من اإليرادات االجمالية.5الدخل الربوي او أي دخل غير متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية يتجاوز % 

 المالية بالمشتقات باالستثمار الصندوق يقوم لن كما أخرى، صناديق وحدات في أصوله الصندوق يستثمر لن. 

  من صافي قيمة 10يحق للصندوق الحصول على تمويل متوافق مع الضوابط والمعايير الشرعية، شريطة أن ال يتجاوز المبلغ المقترض ٪

 .أصول الصندوق، باستثناء االقتراض من مدير الصندوق أو أي من الشركات التابعة لها لتغطية االستردادات

 صناديق الئحة تفرضها التي والحدود بالقيود للدخل السعودية لألسهم الفرنسي السعودي لصندوق إدارته خالل الصندوق مدير يلتزم 

 .الصندوق وأحكام وشروط االستثمار

 

 .مدير الصندوق أو مديرو صناديق آخرون استثمار يديرهاأو صناديق  صندوقحد استثمار أصول الصندوق في وحدات  .ي

أصوله في وحدات صناديق أخرى سواًء كانت صناديق االستثمار التي يديرها مدير الصندوق أو الصناديق تحت إدارة  لن يستثمر الصندوق

 مدراء صندوق آخرون.

 

فيما يتعلق  وسياستهمدير الصندوق بشأن ممارسة هذه الصالحيات،  وسياسة االقتراض،و اإلقراضالصندوق في  صالحيات .ك

 .برهن أصول الصندوق

صول على تمويل  صندوق الح سالميةال مع متوافقيحق لل سبة االقتراض  شريعة اإل صوله وذلك 10على أن ال تتجاوز ن صافي قيمة أ % من 

 .تحسب التقدير المطلق لمدير الصندوق باستثناء االقتراض من مدير الصندوق أو أي من الشركات التابعة لها لتغطية االستردادا

 

 .نظير طرف أي مع للتعامل األعلى الحد .ل

 .يوجدال 

 

 .الصندوق مخاطر إلدارة الصندوق مدير سياسة .م

 وإجراء الوحدات لمالكي العائدة الموجودات ص      افي على العائد مراقبة خالل من األخرى والموجودات اس      تثماراته محفظة الص      ندوق يدير

ً  الس     وق ظروف على تطرأ التي التغيرات ض     وء في عليها التعديالت  الوحدات إص     دار على المال رأس هيكل يعتمد. الس     وق لش     روط وفقا

  .واستردادها

صندوق يحتفظ ستثمارات ال ً  مختلفة مالية أدوات في باال سته وفقا سيا ستثمارية ل صنيف ويتم. اال ستثمارات كافة ت ستثمارات اال  بغرض مقتناه" كا

  ."المتاجرة

 :يلي كما إدارتها سياسة تكون السيولة ومخاطر األسهم أسعار ومخاطر االئتمان لمخاطر الصندوق يتعرض

 

 الصندوق مدير لدى بها المحتفظ االستثمارات وحسابات البنوك لدى األرصدة بشأن االئتمان لمخاطر الصندوق يتعرض - االئتمان مخاطر .

 .المالية بالموجودات المتعلقة االئتمان مخاطر أقصى الدفترية القيمة وتعد. جيد ائتماني تصنيف ذو بنك لدى البنكية باألرصدة االحتفاظ يتم

 

 هذه الصندوق مدير يدير. المستقبلية األسعار من التأكد عدم عن الناتجة السوق بأسعار الصندوق استثمارات تتأثر - األسهم أسعار مخاطر 

 .القطاعي/الصناعي التركيز أساس على االستثمارية المحفظة تنويع خالل من المخاطر

 

 ش  به الدخل يوزع الص  ندوق أن كما. تعامل يوم كل في الوحدات اس  ترداد إمكانية على الص  ندوق وأحكام ش  روط تنص - السيييولة مخاطر 

 ً  المالية األوراق تعتبر. دوري بش   كل الدخل وتوزيع الوحدات اس   ترداد بطلبات للوفاء الس   يولة لمخاطر الص   ندوق يتعرض وعليه. س   نويا

 الص  ندوق مدير قام. قص  يرة فترة في بس  هولة تس  ييلها يمكن متداولة أس  هم في االس  تثمارات تلك تتم حيث بس  هولة للتحقق قابلة للص  ندوق

  .استحقاقها عند الصندوق بالتزامات للوفاء الكافية السيولة توفر من للتأكد دوري بشكل للسيولة محددة متطلبات بوضع
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 للوفاء الص   ندوق مدير بواس   طة الممنوح المكش   وف على الس   حب تس   هيالت الص   ندوق يس   تخدم أن المحتمل من أعاله، ذكر ما إلى باإلض   افة

 .السيولة بمتطلبات

 

 .االسترشادي المؤشر .ن

  (.(.SFC Shariah Saudi Equity Income Indexهو للصندوق االسترشادي المؤشر

بشكل يومي  ريال السعوديوالمقوم باليتم احتساب المؤشر ، Price Return( على أساس S&P Custom Indicesالذي تقوم باحتسابه ) 

 كما يتم إعادة تقييم المؤشر بشكل ربع سنوي من قبل مزود المؤشر.

 

 .المشتقات عقود .س

 .المالية المشتقات بعقود باالستثمار الصندوق يقوم لن

 

 .االستثمار على حدود أو قيود أي بشأن المالية السوق هيئة من عليه موافق إعفاءات أي .ع

 .يوجد ال

 

 :الصندوق في لالستثمار الرئيسية المخاطر .4

 والتي المدرجة الشركات أسهم في تتركز التي استثماراته لتكوين نتيجة وحداته قيمة في المرتفعة للتقلبات الصندوق يتعرض أن المرجح من .أ

 .العالي بالتذبذب تتسم

سابق األداء إن .ب صندوق ال سعودي ل سي ال سهم الفرن سعودية لأل سابق واألداء للدخل ال شر ال شادي للمؤ ستر صندوق، اال شراً  يعد ال لل  على مؤ

 .المستقبل في الصندوق أداء

 .السابق األداء يماثل أو يتكرر سوف بالمؤشر مقارنة أداءه أو للصندوق المطلق األداء أن الوحدات لمالكي ضمان يوجد ال .ج

ً  يعد ال للدخل السعودية لألسهم الفرنسي السعودي صندوق في االستثمار أن من المستثمرين الصندوق مدير يحذر .د  حيث بنك، أي لدى إيداعا

ً  ارتفاعا األسعار لتذبذب عرضة بطبيعتها الصندوق أصول أن  .وانخفاضا

 .الصندوق في االستثمار عند األموال خسارة مخاطر من المستثمرين الصندوق مدير يحذر .ه

 في تؤثر أن المحتمل من ظروف وأي الص  ندوق لها المعرض والمخاطر الص  ندوق، في باالس  تثمار والمرتبطة المحتملة الرئيس  ية المخاطر .و

 .وعائداته الصندوق أصول قيمة صافي

 

 وتذبذبات الس  وق مخاطر إلى تتعرض ما عادة والتي المدرجة األس  هم في أس  اس  ية بص  ورة الص  ندوق يس  تثمر - األسييهم سييوق مخاطر 

ستثمار. عالية سعرية سهم في اال ستثمار بطبيعته يعتبر األ سارة القيم في مفاجئ هبوط لحدوث كبير احتمال وهناك المخاطر عالي ا  وخ

 .المال لرأس

 

 العام الذي يؤثر في ربحية الشركات وفي  االقتصاديسواق المالية التي يستثمر فيها الصندوق بالوضع األترتبط  - االقتصادية المخاطر

 .تؤثر سلبا وإيجابا على اداء الصندوق االقتصاديةت الفائدة والبطالة، لذلك فإن التقلبات المستوى التضخم ومعد

 

 غيرها من القطاعات بعض على تأثيراَ  أكثر والمالية االقتص      ادية العوامل في التغيرات بعض تكون - معينة بقطاعات متعلقة مخاطر 

َ  كامل بش  كل الص  ندوق أداء يتأثر قد وعليه إيجابي أو س  لبي بش  كل اما  بحجم مقارنة القطاع هذا في الص  ندوق اس  تثمارات بحجم قياس  ا

 .الكلي الصندوق

 

 األوقات من وقت أي في المالية بالتزاماته للوفاء الالزمة السيولة توفير في الصندوق قدرة عدم مخاطر هي - السيولة مخاطر.  

 

 منها محدودة، غير ولكن مختلفة بعوامل تتأثر أن يمكن الص    ندوق أص    ول قيمة أن المش    ترك يقبل - معينة بأحداث المتعلقة المخاطر 

  .واألنظمة بالتشريعات تتعلق وعوامل واقتصادية سياسية عوامل

 

 فيها المس   تثمر األس   هم أن يتض   ح عندما ينش   أ المخاطر من النوع هذا - وابط والمعايير الشيييرعيةالمخاطر المتعلقة بالتوافق مع الضييي 

 التقيد لغرض الحاالت بعض في. لذلك نتيجة بتص فيتها الص ندوق يلتزم وعليه الش رعية، والمعايير الض وابط مع متوافقة غير أص بحت

 إلى يؤدي مما. مالئم غير توقيت في األس  هم بيع إلى الص  ندوق مدير يلجأ قد للص  ندوق الش  رعية والمعايير الض  وابط مع بالتوافق التام

 .العملية تلك في خسائر تحمل وربما العائد، انخفاض احتمال
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 صندوق أن بما - االسترشادي بالمؤشر األداء وقياس النقدية بالتوزيعات المتعلقة المخاطر  قيمة صافي من النقدية بالتوزيعات يقوم ال

 الصندوق أن وحيث ذلك إلى اضافة. النقد ذلك توزيع يتم لم لو فيما سعرها من أقل الوحدات تلك سعر يكون بأن المتوقع من فأنه أصوله

 ان حيث االس     ترش     ادي المؤش     ر وأداء الص     ندوق أداء في التفاوت من درجة هناك يكون ان المتوقع من فأنه أرباح بتوزيع س     يقوم

 في اس   تثمارها اعادة من بدالَ  الوحدات مالكي على وتوزيعها الص   ندوق أص   ول قيمة ص   افي من اس   تقطاعها س   يتم النقدية التوزيعات

 .البعيد المدى على تراكمي أثر له سيكون التفاوت هذا. الصندوق

 

 خاطر هي - الظروف القاهرة مخاطر جة الم القرارات الحكومية أو   -على س      بيل الذكر ال الحص      ر - مثل قاهرة ظروف عن النات

الحروب أو االض  طرابات المدنية أو العص  يان المدني أو الكوارث الطبيعية أو الحص  ار االقتص  ادي أو المقاطعة التجارية أو القرارات 

سبب كان أو تع سوق ألي  صل مع ال سواق أو تعليق التداول أو عدم التمكن من التوا شريعية لأل سبب الت سب اآللي أو أي  طل لنظام الحا

ال يخض  ع لس  يطرة مدير الص  ندوق أو الص  ناديق التي يس  تثمر فيها.  في حال وقوع أي من أحداث الظروف القاهرة فس  يتم تأجيل أي 

لزم لجميع س يقوم مدير الص ندوق بإعالن حدث القوة القاهرة وس يكون م كماالتزام على الص ندوق وفقاً لما يقتض يه حدث القوة القاهرة. 

اإلش  ارة إلى أن مدير الص  ندوق لن يكون مس  ئوالً تجاه مالكي الوحدات ألي خس  ارة مؤقتة أو دائمة  وتجدرالمس  تثمرين في الص  ندوق.  

 الستثماراتهم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بسبب أي قوة قاهرة.

 

س    تكون ملزمة للورثة ومنفذي  األخرى مس    تنداته وكافة الص    ندوق وأحكام ش    روطإذا كان المش    ترك فرداً فإن  - الوفاة حالة مخاطر

 مس     تنداتعلى هذه  الوحدات مالكموافقة  ىالوص     ية ومديري التركة والممثلين الش     خص     يين ومؤتمني وخلفاء المش     ترك، ولن تلغ

صندوق ً  ال شترك كياناً قانونياً فإن هذه االتفاقية لن تلغ تلقائيا شترك. وإذا كان الم شكل تلقائي عند وفاة أو إفالس عند وفاة أو عجز الم ى ب

أو حل أي ش  ريك أو مس  اهم فيها.  وبغض النظر عن هذه الش  روط فإنه يحق لمدير الص  ندوق ووفقاً لتقديره المطلق وقف أي تعامالت 

صالحية  ضياً له لل صندوق أمراً من المحكمة أو توكيل أو أي دليل أخر يكون مر سلم مدير ال  للورثة المخولةتتعلق بهذه االتفاقية لحين ت

 ومنفذي الوصية ومديري التركة والممثلين الشخصيين والمؤتمنين أو الخلفاء للسماح بتنفيذ تلك التعامالت.

 

 : المخاطر تقيم آلية  .5

 .الصندوق بأصول المتعلقة المخاطر لتقييم داخلية آليةالنظم اإلدارية و بوجودمدير الصندوق  يقر       

 

 :الصندوق في لالستثمار المستهدفة الفئة .6

 .به المرتبطة والمخاطر الصندوق أهداف بحسب وشركات أفراد من المالئمة الفئات جميع الصندوق يستهدف

 

 :االستثمار حدود/  قيود .7

 يستثمر الصندوق في أي أوراق مالية ال تتوافق مع المعايير الشرعية المعتمدة من اللجنة الشرعية للصندوق. لن 

  في أسهم شركات مدرجة باستثناء:يستثمر الصندوق 

 المؤسسات المالية: ماعدا المصارف اإلسالمية وشركات التأمين اإلسالمية 

 شركات ذات الخصائص التالية: 

 شهراً للقيمة السوقية للشركة أو إلجمالي أصول الشركة أيهما أكبر.  12% لمعدل 33ديون ربوية تتجاوز  -

 % من اإليرادات االجمالية.5أحكام الشريعة اإلسالمية يتجاوز الدخل الربوي او أي دخل غير متوافق مع  -

 من ص    افي قيمة أص    ول 10على تمويل متوافق مع المعايير الش    رعية، ش    ريطة أن ال يتجاوز المبلغ المقترض  يحق للص    ندوق الحص    ول ٪

 دادات.الصندوق، باستثناء االقتراض من مدير الصندوق أو أي من الشركات التابعة لها لتغطية االستر

 يقوم الصندوق باالستثمار بوحدات صناديق أخرى لن. 

 .لن يقوم الصندوق باالستثمار بالمشتقات المالية 

صندوق مدير يلتزم  صندوق إدارته خالل ال سعودي ل سي ال سهم الفرن سعودية لأل ضها التي والحدود بالقيود للدخل ال ستثمار صناديق الئحة تفر  اال

 .وأحكام الصندوق وشروط

 

 :العملة .8

 .السعودي الريال هي الصندوق عملة

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

 .الصندوق مدير لدى المتوفرة
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 :واألتعاب والعموالت الخدمات مقابل .9

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

 :جميع أنواع المدفوعات تكون مستحقة من أصول الصندوق، وتكون تلك الرسوم والمصاريف على النحو التالي

 

الحفظ رسوم  

 

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

 .معامالت كرسوم سعودي لاير( هلله خمسون و رياال عشر اثنى و)مئة  112.50 الى باإلضافة ،من كل شهر 

 رسوم اإلدارة
تحتسب بصورة تراكمية  ،% في السنة من صافي قيمة أصول الصندوق كأتعاب إدارة مستحقة1.75يحصل مدير الصندوق 

 بشكل يومي ويتم خصمها بشكل شهري. 

رسوم المراجعة 

 والتدقيق

احتس  اب تلك األتعاب بص  ورة تراكمية بش  كل يومي  ويتم الس  نةألف( لاير س  عودي كحد أقص  ى في  وثالثون ثالثة) 33,000

 وتخصم على أساس نصف سنوي.

رسوم التسجيل 

(السعودية )تداول  

سعودي في  5,000 سة اآللف( لاير  سنة)خم ساس  ويتم ال صم على أ شكل يومي وتخ صورة تراكمية ب ساب تلك األتعاب ب احت

 سنوي.

 رسوم التمويل
صاح عن ذلك في حال حدوثه على سيتم اإلف سائدة للبنوك العاملة في المملكة، و سعار التمويل ال سب أ صاح  ح في ملخص اإلف

 المالي السنوي

 اللجنة أتعاب

 الشرعية
 .يوجد ال

 التطهير

 مدير س  يقوم حيث المس  اهمة، الش  ركات في الص  ندوق اس  تثمارات تنقية بموجبها يتم التي التطهير رس  وم الص  ندوق يتحمل

 حس  اب في وايداعه الص  ندوق من المبلغ خص  م س  يتم عليه وبناء طابق للش  ريعة االس  الميةم الغير الدخل بتحديد الص  ندوق

 في ملخص اإلفصاح المالي السنوي حدوثه حال في ذلك عن اإلفصاح وسيتم الخيرية، األعمال في لصرفه وذلك خاص

 ال يوجد. مصاريف التوزيع

التعامل مصاريف  
 في ذلك عن اإلفص  اح وس  يتم االس  تثمار، بعمليات تتعلق مص  اريف أو تنظيمية رس  وم بأي الوفاء مس  ؤولية الص  ندوق يتحمل

 في ملخص اإلفصاح المالي السنوي حدوثه حال

أتعاب خدمات تتعلق 

بسجل مالكي 

تالوحدا  

 ال يوجد.

 رسوم المؤشر

 االسترشادي

 وتخصم يومي تراكمية بشكل االتعاب بصورة تلك احتساب ويتم أقصى، كحد السنة في سعودي لاير( ألف ثالثون) 30,000

 .سنوي أساس على

رسوم الجهات 

 الرقابية 

وخمس  مائة( لاير س  عودي في الس  نة ويتم احتس  اب تلك األتعاب بص  ورة تراكمية بش  كل يومي وتخص  م  س  بعة اآللف) 7,500

 على أساس سنوي.

 أعضاء أتعاب

 إدارة مجلس

 الصندوق

َ  العامة كابيتال الفرنسي السعودي شركة صناديق جميع تشمل االتعاب هذه  سنوي بشكل متغيرة ستكون األتعاب تلك بأن علما

 تراكمية احتسابها بصورة ويتم وتناسب، نسبة األصول حجم على بناءً  االتعاب تلك من صندوق كل حصة تخصيص سيتم حيث

 . سنوي أساس وتخصم على تقويم يوم كل في

 كابيتال الفرنسي السعودي شركة صناديق جميع إدارة مجلس أعضاء ومصاريف أتعاب إلجمالي السنوي األقصى الحد يقدر 

 لاير (ألف ومئتان وسبعة) 1,207 ب االتعاب هذه من الصندوق حصة وتقدر سعودي لاير( ألف ستون) 60,000 بمبلغ

ً  ستتغير األتعاب  هذه من الصندوق حصة  السنة في سعودي ً  سنويا ً  أو زيادة) الصندوق ألصول وفقا ً  ،(نقصا  كل بأن علما

)بحد أقصى اجتماعين في السنة  اجتماع كل عن لاير( ألف عشر خمسة) 15,000 مبلغ سيتقاضى( عضوين) مستقل عضو

 وهو الحد األدنى لعدد اجتماعات مجلس إدارة الصندوق(، وذلك عن جميع صناديق شركة السعودي الفرنسي العامة.
 المملكة في مستقبال ستفرض التي أو المفروضة الضرائب من أي أو المضافة القيمة ضريبة تشمل ال الصندوق يتحملها التي أعاله المذكورة واألتعاب والمصاريف الرسوم جميع*  

 .الصندوق أصول من خصمها ويتم المستحقة واألتعاب والمصاريف الرسوم إلى إضافة مستحقة ضرائب أي دفع وسيتم السعودية، العربية

 الفعلية. والمصاريف*  في جميع األحوال لن يتم خصم إال الرسوم 

 

  .الصندوقالرسوم والمصاريف، وكيفية حسابها ووقت دفعها من قبل  جميع .ب

 دفعها وقت احتسابها طريقة توضيح الرسوم

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

 

الحفظ رسوم  

 

0.07 % ً  .يومي بشكل تحسب .سنويا

 أس      اس على ش      هري بش      كل تدفع

ص    افي قيمة أص    ول الص    ندوق في 

 اخر يوم عمل من كل شهر.



 شروط وأحكام صندوق السعودي الفرنسي لألسهم السعودية للدخل |

 
 

Internal Use 
Page 10 of 26 

معامالت رسوم  .سعودي لاير 112.50 
 عن الحفظ ألمين ي  دفع مقطوع مبلغ

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

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

والتدقيقرسوم المراجعة   
س  عودي كحد أقص  ى  لاير33,000

 في السنة.
 .سنوي نصف أساس على تدفع بصورة تراكمية بشكل يومي. تحسب

 رسوم التسجيل )تداول

 السعودية(
 .سنوي أساس على تدفع بصورة تراكمية بشكل يومي. تحسب لاير سعودي. 5,000

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

 رسوم التعامل
صندوق يتحمل سؤولية ال سوم بأي الوفاء م صاريف أو تنظيمية ر ستثمار، بعمليات تتعلق م سيتم اال صاح و  عن اإلف

 .في ملخص اإلفصاح المالي السنوي حدوثه حال في ذلك

الشرعية اللجنة أتعاب  .يوجد ال 

 .سنوي ربع بشكل -وجدت إن– تدفع .سنوي ربعبشكل  تحسب أ -9 في موضح هو كما التطهير

 ال يوجد. مصاريف التوزيع

أتعاب خدمات تتعلق بسجل 

تمالكي الوحدا  
 ال يوجد.

االسترشادي رسوم المؤشر  
 أقص  ى كحد س  عوديلاير 30,000

 .السنة في
 .سنوي أساس على تدفع بصورة تراكمية بشكل يومي. تحسب

 .سنوي أساس على تدفع بصورة تراكمية بشكل يومي. تحسب لاير سعودي سنوياً. 7,500 رسوم الجهات الرقابية 

 إدارة مجلس أعضاء أتعاب

 الصندوق

    ب الص      ن  دوق حص        ة تق  در -

 س   نوياً، س   عودي لاير   1,207

قد تتغير  وهي حص       ة تقديرية 

 سنوياً وفقاً ألصول الصندوق.

 

ك  ل  15,000إلى  ب  اإلض       اف  ة -

عض   و مس   تقل )عض   وين( عن 

بح   د أقص       ى  تم   اع ) ج ك   ل ا

اجتماعين في الس      نة وهو الحد 

األدنى لع  دد اجتم  اع  ات مجلس 

إدارة الص      ن  دوق(، وذل  ك عن 

سعودي  شركة ال صناديق  جميع 

 الفرنسي العامة.

 يوم كل تراكمية بص      ورة تحس      ب

 .تقويم
 .سنوي أساس على تدفع

 

 خالل الوحدة ومالك الصندوق مستوى على الصندوق ألصول اإلجمالية القيمة إلى الصندوق تكاليف نسبة يوضح افتراضي جدول .ج

 .المتكررة وغير المتكررة التكاليف نسبة ويشمل الصندوق عمر

 كنسبة مئوية بالريال السعودي التصنيف 

 %0.0144 5,250 مكرر رسوم التسجيل تداول

 %0.0206 7,500 مكرر رسوم الجهات الرقابية
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أتعاب المحاسب 

 القانوني

 % 0.1042 33,000 مكرر

مكافآت أعضاء مجلس 

 اإلدارة

 %0.0026 944 مكرر

 %0.0824 30,000 مكرر رسوم احتساب المؤشر

 %0.1950 70,992 مكرر الصفقات رسوم

 -- -- مكرر رسوم التمويل

 %0.0657 23,900 غير مكرر أخرى

 %0.0899 32,710 مكرر رسوم الحفظ

 %2.0937 762,126 مكرر رسوم االدارة

 -- -- مكرر المراجعة الشرعية

 التكاليفاجمالي 

 الصندوق على المحملة

 :المتكررة التكاليف نسبة

 :متكررةال غير التكاليف نسبة

942,522 

23,900 

2.5997% 

0.0657% 

 

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

ضة على  تكون صفقات المفرو شتراكال سترداد اال صاريف على النحو  واال سوم والم ستحقة على مالكي الوحدات وتكون تلك الر ونقل الملكية م

 :التالي

  سبة شتراك كن سوم اال ساب ر صندوق من% تدفع مقدماً 3تزيد عن  اليتم احت شراء وحدات في ال شتراك عند   شاملة غير ،اجمالي مبلغ اال

ضريبة ضافة القيمة ل ضرائب من أي أو الم ضة، ال ضرائب دفع على العميل ويوافق المفرو ضة ال ضافة المفرو سوم إ شتراك لر  لمدير اال

 .الصندوق

 مبكر استرداد رسوم او استردادرسوم  أييوجد  ال. 

 االلتزامكما لو كانت طلب استرداد من صندوق وطلب اشتراك في صندوق آخر مع  كابيتال فرنسي السعودي صناديق بين التحويلعامل ي 

شروط و شروط و األحكامبهذه ال صناديق  األحكاموال صة بال شترك  اليها المحولالخا ستثمارالتي ينوي الم صاريف  اال سم أي م فيها. يتم ح

ت إض  افة إلى الض  رائب المفروض  ة، إذا كان هنالك فرق في العملة بين الص  ناديق إن وجد اليه المحولفي الص  ندوق  باالش  تراكخاص  ة 

 .الوقت ذلك في د، يقوم المدير بتحويل المتحصل وفقا لسعر الصرف السائالتحويلالتي وقع بينها 

 

 صة.الخا والعموالتالمتعلقة بالتخفيضات والعموالت الخاصة وسياسة مدير الصندوق بشأن التخفيضات  المعلومات .ه

 ينطبق ال

 

 .والضريبةالمتعلقة بالزكاة  المعلومات .و

 الدخل حيثما ينطبق.للزكاة والهيئة العامة  وأنظمةالصندوق ألحكام  يخضع

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

 الضريبة المطبقة على الصندوق في القوائم المالية للصندوق.

 .الصندوق مدير يبرمها خاصة عموالت أي .ز

 .يوجد ال

 

 على الوحدات مالك قبل من أو الصندوق أصول من دفعت التي الصفقات ومقابل والمصاريف الرسوم جميع يوضح افتراضي مثال .ح

 .الصندوق عملة أساس

 بالريال السعودي كنسبة مئوية )مليون 100حجم الصندوق المفترض  (الرسوم

 2,000.00  مبلغ االشتراك

 0.2293 %0.0115 رسوم التسجيل تداول السعودية

 0.3276 %0.0164 رسوم الجهات الرقابية

القانوني المحاسبأتعاب   0.033% 0.6600 

 0.0287 %0.0014 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 1.3104 %0.0655 رسوم احتساب المؤشر

 0.5580 %0.0279 رسوم الصفقات
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 0 %0.0000 رسوم التمويل

 0.5680 %0.0284 اخرى

 1.4671 %0.0734 رسوم الحفظ

 36.6405 %1.8320 رسوم االدارة

 42.5974  اجمالي الرسوم

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

 

 :والتسعير يميالتق .10

 .الصندوق أصول من أصل كل يميتق طريقة .أ

 فيها يستثمر التي األسواق أحد تكن مالم المالية، السوق إغالق سعر أساس على الصندوق أصول صافي قيمة تحديد يتم تعامل، يوم كل في 

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

 

 .وتكرارها يميالتق نقاط عدد .ب

 ثالث مرات في ألسبوع( وأربعاء وخميس ) ينأثنفي كل يوم  الصندوق أصول يميتق يتم

 

 .التسعير في الخطأ أويم يالتقالخطأ 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 تأخيالتسعيم أو يأخطاء التق جميععن  (السابقينالوحدات  مالكي ذلك في)بما  المتضررينمالكي الوحدات  جميع تعويض 

 أو أكثر من سعر الوحدة. 0.5 نسبتهما  يشكل التسعيرأو  يميالتق فيفوراً عن أي خطأ  الهيئة إبالغ % 

 وفي تقارير  الس     عوديةتداول  لش     ركةفوراً في موقعه اإللكتروني والموقع اإللكتروني  الخاطئ التس     عير أو يميالتق حالة عن اإلفص     اح

 الصندوق العام.

 

 .واالسترداد االشتراك طلبات تنفيذ ألغراض الوحدة سعر احتساب طريقة .د

صول لكل وحدة، حيث يتم احتساب قيمة الوحدة ألغراض السترداد في صافي قيمة االشتراك أو سعر الوحدة عند االيتمثل سعر الوحدة عند ا

)التزامات الصندوق( بما في ذلك  للدخل السعوديةاالشتراك أو االسترداد بخصم جميع المبالغ المطلوبة على صندوق السعودي الفرنسي لألسهم 

إجمالي قيمة األصول، ويحدد سعر الوحدة بقسمة  ( من هذه الشروط و األحكام من9على سبيل المثال وليس الحصر الرسوم المحددة بالفقرة ) 

 يوجد ال أنه إلى اإلشارة تجدر كماالرقم الناتج من هذه العملية على إجمالي عدد وحدات الصندوق القائمة في تاريخ يوم التعامل ذو العالقة. 

 .المذكورة التسعير طريقة من تغير قد ظروف
 

 .وتكرارها الوحدة، سعر نشر ووقت مكان .ه

 الصندوق مدير وموقع السعودية تداول شركة موقع على( االسبوع في مرات ثالثة) اإلعالن يوم كل الوحدة سعر بنشر الصندوق مدير سيقوم

 الرسمي.

 

 التعامالت: .11

 : يالطرح األول تفاصيل  .أ

 م2014 يناير 19 الموافقهـ 1435 األول ربيع 18 : الطرح بدء تاريخ

 .تقويمي يوم 30 : الطرح مدة

 سعودي لاير 10 : الطرح عند الوحدة سعر

 

 االشتراك طلبات شأن في الصندوق مدير ، مسؤولياتواالسترداد االشتراك طلبات لتقديم النهائية والمواعيد المحدد التاريخ .ب

 .واالسترداد

 تعامل يوم كل في السعودية العربية المملكة بتوقيت ظهراً  12:00 الساعة قبل هو واالسترداد االشتراك طلبات الستالم موعد آخر

 :مسؤول عن مدير الصندوق

 العربية المملكة بتوقيت ظهراً  12:00 الس  اعة - األخيرة القيد فترة قبل والمس  تلمة للمتطلبات المس  توفية واالس  ترداد االش  تراك طلبات تنفيذ 

 .المعني التعامل يوم في المحتسب الصندوق وحدة سعر على بناءً  -تعامل يوم كل من السعودية

  أو شروط وأحكام الصندوق االستثمارصناديق  الئحةتتعارض مع اي أحكام تتضمنها  البحيث  واالسترداد االشتراكتنفذ طلبات. 
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  كحد  االس    تردادس    عر  فيهحدد  الذي التعامل ليومالتالي  الرابعقبل موعد إقفال العمل في اليوم  االس    تردادأن يدفع لمالكي الوحدات عوائد

 .أقصى

 

 .االشتراك واالسترداد إجراءات .ج

 االشتراك إجراءات: 

يمكن للمستثمرين االشتراك في الصندوق من خالل تسليم مدير الصندوق نموذج طلب االشتراك كامالً وموقعاً باإلضافة إلى أي مستندات 

صندوق صة اإللكترونية القنوات طريق عن او ،أخرى قد يطلبها مدير ال صندوق بمدير الخا سيتم ال شتراك طلب قبول و ستالم عند اال  مبلغ ا

 التعامل يوم في الص    ندوق وحدة س    عر على بناء األخيرة القيد فترة قبل والمس    تلمة الوافية االش    تراك طلبات جميع تنفيذ ويتم االس    تثمار،

 .المعني التعامل ليوم الالحق العمل يوم في الوحدة سعر إعالن ويتم المعني

 االسترداد إجراءات: 

 خالل من وذلك به الخاصة الوحدات من( االستثمار لرصيد األدنى الحد على الحفاظ مع) جزئي أو كلي استرداد طلب للمشترك يجوز

 المحددة القيد فترة الصندوق بمدير الخاصة اإللكترونية القنوات طريق عن او الصندوق، لمدير تسليمه و االسترداد نموذج وتوقيع استكمال

 طلبات جميع السعودية، العربية المملكة بتوقيت ظهرا 12:00 الساعة قبل تعامل يوم كل هي و االسترداد طلبات الستالم موعد آخر هي

 سعر إعالن  يتم و المعني، التعامل  يوم  في الصندوق وحدة سعر على بناء تنفيذها يتم األخيرة القيد فترة قبل المستلمة و الوافية االسترداد

 آخر إلى صندوق من منها جزء أو استثماراته تحويل يطلب أن للمشترك يجوز كما  المعني، التعامل ليوم الالحق العمل يوم في الوحدة

 .الثاني الصندوق في واشتراك األول الصندوق من مستقل استرداد كطلب الحالة هذه مثل في التحويل طلب ويعامل

 

 .الصندوق وحدات في التعامل على القيود .د

 االستثمارصناديق  الئحةبالقيود والحدود التي تفرضها  للدخل السعودية لألسهم الفرنسي السعودي لصندوقإدارته  خاللمدير الصندوق  يلتزم

هيئة السوق المالية  أنظمة مخالفةرأى أن هذا االشتراك قد يؤدي إلى  إذالمدير الصندوق رفض أي اشتراك  ويحق ،وشروط وأحكام الصندوق

 روط وأحكام الصندوق.ش مخالفةأو 

 :يستردها أو الوحدات مالك يملكها أن يجب والتي قيمتها أو للوحدات األدنى الحد أدناه الجدول يوضح كما

 

  سعودي لاير( ألفي) 2,000
 ورصيد المبدئي لالشتراك األدنى الحد

 االستثمار

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

لالسترداد األدنى الحد  سعودي لاير)ألف(  1,000  

 

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

 شروط وأحكام  مخالفةهيئة السوق المالية أو  أنظمة مخالفةأن هذا االشتراك قد يؤدي إلى  رأى إذالمدير الصندوق رفض أي اشتراك  يحق

 .الصندوق

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

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

ً  الصندوق لمدير فيمكن الصندوق أصول قيمة صافي  صندوق إلى وحدات تحويل أو/و استرداد طلبات أية يؤجل أن المطلق لتقديره وفقا

 وسيتم الصندوق أصول قيمة صافي من% 10 نسبة الطلبات قيمة إجمالي يتجاوز ال بحيث تناسبي أساس على الصندوق مدير لدى آخر

ً  خضوعها مع مباشرة الالحق التعامل يوم في تأجيلها تم التي والتحويل االسترداد طلبات تنفيذ  قيمة صافي من% 10 لنسبة دائما

 .األصول

 االستثمار، صندوق يملكها التي االخرى االصول او المالية 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 او عام بشكل اما

 حينئذ استرداده، بسبب   واالحكام الشروط في المذكور االدنى االستثمار حد دون ما الى الصندوق في المشترك استثمار انخفض إذا 

 .للمشترك االستثمار قيمة من تبقى ما اعادة الصندوق لمدير يحق

 من سبب ألي يملكها التي األصولتسييل /بيع من الصندوق تمكن عدم حال في االسترداد طلبات تنفيذ تأجيل الصندوق لمدير يحق 

 .االسباب
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 انقطاع مثل الطلبات هذه تنفيذ من تمنعه إرادته عن خارجة قاهرة ظروف حدوث حالة في واالسترداد االشتراك تعليق الصندوق لمدير يحق 

 انقضاء بمجرد التعليق هذا يرفع أن على الطبيعية، الكوارث أو السياسية المشاكل أو الحروب أو التقنية األنظمة في خلل حدوث أو الكهرباء

 .االسترداد أو االشتراك تعليق إلى أدى الذي الحدث

 

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

صندوق مدير سيقومينطبق،  حيثما سترداد طلبات أية بتأجيل ال صندوق مدير لدى آخر صندوق إلى وحدات تحويل أو/و ا ساس على ال سبي أ  تنا

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

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

 

 .آخرين مستثمرين إلى الوحدات ملكية لنقل المنظمة األحكام .ز

 في المطبقة العالقة ذات األخرى واللوائح واألنظمة التنفيذية ولوائحها السعودية المالية السوق هيئة لنظام التابعة األحكام هي المنظمة األحكام

 .اليوم ذلك في الوحدة سعر حسب وذلك السعودية العربية المملكة

 

 

 

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

 الحد األدنى لالشتراك المبدئي ورصيد االستثمار  )ألفي( لاير سعودي 2,000

لالشتراك اإلضافيالحد األدنى   )ألف( لاير سعودي 1,000  

 الحد األدنى لالسترداد  )ألف( لاير سعودي 1,000

 

 .الصندوق في األدنى الحد ذلك إلى الوصول عدم واإلجراء المتخذ في حال جمعه، الصندوق مدير ينوي الذي للمبلغ األدنى الحد .ط

 .قائم صندوق هو للدخل السعودية لألسهم الفرنسي السعودي صندوق أن حيث ينطبق، ال

 

 :سياسة التوزيع .12

 .بما في ذلك تفاصيل عن التوزيعات التي ال يطالب بها، واألرباح الدخل توزيع سياسة بيان .أ

من الفترة األولى والتي تنتهي بمضي ستة أشهر  نصف سنوي )كل ستة أشهر( ابتداءً  بشكلسيعمل مدير الصندوق على تحقيق توزيعات نقدية 

 بما يعادل القيمة األكبر لصافي سعر وحدة الصندوق في يوم التسجيل كما يلي: ،من تاريخ بدء الصندوق

 إما

 % من صافي سعر وحدة الصندوق بغض النظر عن أداء الصندوق خالل الفترة.2.5 .أ

 أو

ل إذا حقق ص  افي س  عر وحدة الص  ندوق في يوم التس  جيل أعلى مس  توى س  عري حققه الص  ندوق منذ بدء عمله مقارنة مع أيام التس  جي .ب

 % من الزيادة في صافي سعر الوحدة مقارنة بآخر سعر تم حسابه في يوم التسجيل السابق.50السابقة عندها سيتم توزيع 

 

سعى و سي صندوق  صندوق. علماً بأن ال صول ال صافي أ ستقطاعه من  سيتم ا يجب على مالكي الوحدات أن يكونوا على دراية بأن النقد الموزع 

 % سنوياً تقريباً من صافي قيمة أصول الصندوق كحد أدنى. 5إلى تحقيق توزيعات نقدية الى المشتركين في الصندوق بما يعادل 

 

 .والتوزيع لالستحقاق التقريبي التاريخ .ب

في سيتم حساب المبالغ المقرر توزيعها في نهاية آخر يوم تعامل من كل ستة أشهر )"يوم التسجيل"( وتكون أحقيتها لمالكي الوحدات المسجلين 

 يوم التسجيل ويتم دفع هذا النقد للمستثمرين خالل أربعة أيام عمل.

 

 .التوزيعات دفع كيفية .ج

(، وتكون أحقيتها لمالكي الوحدات المس  جلين في يوم أش  هر س  تة)كل  س  نوي نص  ف بش  كلتحقيق توزيعات نقدية س  يعمل مدير الص  ندوق على 

 التسجيل ويتم دفع هذا النقد للمستثمرين خالل أربعة أيام عمل.

 

 :الوحدات مالكي إلى التقارير تقديم .13
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 .الوحدات لمالكي المقدمة المالية التقارير .أ
 التقرير فترة نهاية من أشهر( 3) تتجاوز ال مدة خالل الوحدات لمالكي ويقدمها السنوية التقارير الصندوق مدير سيعد. 

 ( 30) تتجاوز ال مدة خالل الوحدات لمالكيويقدمها  األولية المالية القوائم الصندوق مدير سيعد ً  .التقرير فترة نهاية من يوما

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

 ( يوماً من تاريخ 70حال إنهاء الصندوق، سيعد مدير الصندوق تقرير إنهاء الصندوق وتقديمه لمالكي الوحدات خالل مدة ال تزيد على ) في

 وتصفيته، متضمنه القوائم المالية النهائية المراجعة عن الفترة الالحقة آلخر قوائم مالية سنوية مراجعة.  الصندوق اكتمال إنهاء

 

 

 .الصندوق تقارير إتاحة ووسائل أماكن .ب

 والس     نوية األولية الماليةوالقوائم  الس     نوية التقارير على المحتملين الوحدات ومالكي الص     ندوق وحدات مالكي إطالع س     يتم  ً  وذلك مجانا

 .شركة تداول السعوديةل االلكتروني والموقع الصندوق لمدير اإللكتروني الموقع على بنشرها

 تداول السعودية شركةمجاناً وذلك بنشره على الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق والموقع االلكتروني ل سنوي الربع البيان تقديم سيتم. 

 

 .للصندوق السنوية المالية القوائم .ج

 والموقع الص    ندوق لمدير اإللكتروني الموقع على وذلك الس    نوية التقارير في مض    منه الس    نوية المالية القوائم بإتاحة الص    ندوق مدير س    يقوم

 .السعودية تداول شركةل االلكتروني

 .للصندوق المالية السنة نهاية في مراجعة مالية قائمة أول افرود بتيفي إقرار .د

 .قائم صندوق هو للدخل السعودية لألسهم الفرنسي السعودي صندوق أن حيث ينطبق، ال

 

 سجل مالكي الوحدات: .14

 المملكة في وحفظه الوحدات بمالكي سجل بإعداد الصندوق مدير يقوم. 

 دليالً  الوحدات مالكي سجل يعد  ً  .فيه المثبتة الوحدات ملكية على قاطعا

 فيه المسجلة البيانات على يطرأ تغيير أي حدوث عند فوراً  بتحديثه ويلتزم السجل في الوحدات مالكي معلومات بحفظ الصندوق مدير يقوم. 

 الص  ندوق مدير يقدم كما طلبها، عند الهيئة لمعاينة متاح الوحدات مالكي س  جل يكون  ً ً  وحدات مالك أي إلى الوحدات مالكي لس  جل ملخص  ا  مجانا

 (.فقط المعني الوحدات بمالك المرتبطة المعلومات جميع الملخص ذلك يظهر أن)على  الطلب عند

 التالية البيانات على - أدنى كحد - الوحدات مالكي سجل يحتوي العالقة، ذات اللوائح بأحكام يخل ال بما: 

 وعنوانه، وأرقام التواصلمالك الوحدات،  اسم. 

 وس   يلة أي أو ،بحس   ب الح   ال التج   اري هس   جلأو رق   م  هس   فررق   م ج   واز  أوت   ه اقام رق   ملمال   ك الوح   دات أو الهوي   ة الوطني   ة  رق   م 

 .الهيئة تحددها أخرى تعريف

 جنسية مالك الوحدات 

 السجل في وحداتالمالك  تسجيل تاريخ. 

 وحدات مالك كل أجراها التي الصندوق بوحدات المتعلقة الصفقات جميع بيانات. 

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

 وحدات مالك لكل المملوكة الوحدات على حق أو قيد أي. 

 

 اجتماع مالكي الوحدات: .15

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

 على أن ال يتعارض موض      وع الدعوة مع مس      ؤوليات مدير  .منه بمبادرة الوحدات لمالكي اجتماع لعقد الدعوة الص      ندوق لمدير يجوز

 .الصندوق وواجباته

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

 الوحدات مالكي من أكثر أو مالك من كتابي طلب تس   لم من أيام( 10) خالل الوحدات مالكي اجتماع إلى الدعوة الص   ندوق مدير على يجب 

 .الصندوق وحدات قيمة من األقل على% 25 منفردين أو مجتمعيو يملكون الذين
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 .الوحدات لمالكي اجتماع عقد إلى الدعوة إجراءات .ب

 تداول لش      ركة االلكتروني والموقع الص      ندوق لمدير االلكتروني الموقع 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 إش   عار إرس   ال إلى باإلض   افة ،الس   عودية

 ً  .المقترحة والبنود ووقته مكانه االجتماع، تاريخ واالشعار اإلعالن يحدد أن على االجتماع، قبل يوما

 االجتماع يكون  ً  قيمة من األقل على% 25 مجتمعين يملكون ممن الوحدات مالكي من عدد حض     ور حال في النص     اب ومكتمل ص     حيحا

 االلكتروني موقعه في ذلك عن باإلعالن ثان   الجتماع بالدعوة الص  ندوق مدير س  يقوم النص  اب اس  تيفاء عدم حال وفي الص  ندوق، وحدات

 تقل ال بمدة الثاني االجتماع موعد قبل الحفظ وأمين الوحدات لمالكي كتابي إش   عار وبإرس   ال الس   عودية تداول لش   ركة االلكتروني والموقع

ً  الثاني االجتماع ويعد أيام،( 5) عن ً  صحيحا  .االجتماع في الممثلة الصندوق وحدات نسبة كانت أيا

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

 .الهيئة تضعها

 

 .الوحدات مالكي اجتماعات في التصويت وحقوق 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

 

 :الوحداتحقوق مالكي  .16

  .الوحدات مالكي بحقوق قائمة .أ

 الصندوق في بها المشترك الوحدات امتالك. 

 سة سب تملكها التي بالوحدات المرتبطة حقوقه ممار صندوق وأحكام شروط ح ستثمار، صناديق والئحة ال  المثال سبيل على ذلك في بما اال

 .الوحدات مالكي اجتماعات في التصويت حقوق الحصر ال

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

 الصندوق وأحكام شروط في األساسية التغييرات على الموافقة. 

 س   ريانه قبل التغيير بهذا ملخص على والحص   ول الص   ندوق، وأحكام ش   روط في تغيير بأي اإلش   عار  ً  ال بما واألحكام الش   روط لهذه وفقا

 .االستثمار صناديق الئحة أحكام مع يتعارض

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

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

 طلبها عند مقابل بدون للصندوق المراجعة المالية القوائم على الحصول. 

 االس   تثمار ص   ندوق بإنهاء الص   ندوق مدير برغبة اإلش   عار  ً  ص   ناديق الئحة أحكام مع يتعارض ال وبما الص   ندوق وأحكام لش   روط وفقا

 .االستثمار

 

 .الذي يديره لصندوقبأي أصول ل فيما يتعلق بحقوق التصويت المرتبطة الصندوق مدير ياسةس .ب

ً  ليس الصندوق مدير  الشركة دارةإ توصيات من متناسق التصويت يكون عام فبشكل التصويت، في المشاركة حال في ولكن بالتصويت، ملزما

 الشركة دارةإ توصيات ضد الصندوق مدير يصوت نأ الممكن من وكذلك. األغلبية تصويت طريق عن مباشر غير بشكل وأ مباشر بشكل إما

 .مثلاأل بالشكل الوحدات حملة مصالح يخدم ذلك ان يعتقد كان إذا

 

 :الوحدات مالكي مسؤولية .17

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

 

 :الوحدات خصائص .18

 الصندوق. قيمة إجمالي المصدرة الوحدات قيمة إجمالي يشكل أن على ذاتها، والحقوق ولها المميزات 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.

 

 :وأحكام الصندوق شروط في التغيرات .19

 والموافقات واإلشعارات المحددة بموجب الئحة صناديق االستثمار. الصندوق وأحكام شروط لتغيير المنظمة األحكام .أ
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ً  الص ندوق لمديرالص ندوق ألحكام الئحة ص ناديق االس تثمار الص ادرة عن هيئة الس وق المالية، حيث يجوز  وأحكامتغيير ش روط  يخض ع  طبقا

 األس   اس   ية التغييرات على والهيئة الوحدات مالكي موافقة على الحص   ول ش   ريطة بناءً  وقت أي في واألحكام الش   روط هذه تعديل فقط لتقديره

 .الغير أساسية بالتغييرات الوحدات ومالكي الهيئة إشعار أو المقترحة،

 شركة تداول السعودية.ل والموقع اإللكتروني الصندوق لمدير االلكتروني الموقع في واألحكام الشروط هذه من نسخه توفير وسيتم

 

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

 وفق اآللية التالية: واألحكامال يتعارض مع أحكام الئحة صناديق االستثمار، سيتم إشعار الهيئة ومالكي الوحدات بالتغييرات في الشروط  بما

 مدير الصندوق بالحصول على موافقة الهيئة بعد الحصول عل موافقة مالكي الوحدات على أي تغيير أساسي مقترح في الصندوق،  سيقوم

موقع اإللكتروني لمدير مالكي الوحدات عن تفاصيل هذه التغييرات من خالل اإلعالن على ال بإشعار الصندوقبعد ذلك سيقوم مدير 

 ( أيام من سريان التغيير.10قبل ) وديةعالس تداول شركةلالموقع االلكتروني الصندوق و

 مدير الص  ندوق بالحص  ول على موافقة مجلس إدارة الص  ندوق قبل إجراء أي تغيير أس  اس  ي أو غير أس  اس  ي على ش  روط وأحكام  س  يقوم

 الصندوق. 

 قبل سريانها بمدة ال  الصندوق وأحكام شروط على أساسية غيرالهيئة ومالكي الوحدات كتابياً بأي تغييرات  بإشعارمدير الصندوق  سيقوم

 .أيام( 10تقل عن )

 

 :االستثمار صندوق وتصفية إنهاء .20

 واإلجراءات الخاصة بذلك. الصندوق إنهاء تستوجب التي الحاالت .أ

  شعار الهيئة صندوق فوراً وإ صندوق بإنهاء ال سيقوم مدير ال صندوق،  ( أيام 5خالل ) ومالكي الوحداتعند حدوث أي حدث يوجب إنهاء ال

 عمل من وقوع الحدث الذي أوجب إنهاء الصندوق.

  في حال عدم اس  تيفاء أي من متطلبات الئحة ص  ناديق االس  تثمار أو أي متطلبات أخرى من هيئة الس  وق المالية التي قد يتم إنهاء الص  ندوق

 ك.بموجبها، سيقوم مدير الصندوق بإنهاء الصندوق وإشعار الهيئة ومالكي الوحدات بذل

  س   يقوم مدير الص   ندوق بإعداد خطة وإجراءات إنهاء الص   ندوق بما يحقق مص   لحة مالكي الوحدات، والحص   ول على موافقة مجلس إدارة

 الصندوق على هذه الخطة قبل القيام بأي إجراء في هذا الشأن. 

 ( يوماً من 21الص  ندوق قبل مدة ال تقل عن ) س  يقوم مدير الص  ندوق بإش  عار الهيئة ومالكي الوحدات كتابياً بتفاص  يل خطة وإجراءات إنهاء

 التاريخ المزمع إنهاء الصندوق فيه.

  سيقوم مدير الصندوق بإتمام مرحلة بيع أصول الصندوق وتوزيع مستحقات مالكي الوحدات عليهم قبل انتهاء مدة الصندوق، ويجوز لمدير

 ظرف آخر. الصندوق تمديد مدة الصندوق وذلك إلتمام مرحلة بيع األصول أو ألي

 ( أيام من انتهاء مدة الصندوق10سيتم إشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابياً بانتهاء الصندوق خالل ). 

 

 .الصندوق لتصفية المتبعة اإلجراءات .ب

  في حال انتهاء مدة الص  ندوق ولم يَت م مدير الص  ندوق مرحلة بيع أص  ول الص  ندوق خالل مدته، س  يقوم مدير الص  ندوق بتص  فية األص  ول

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

 .سيحصل مدير الصندوق على موافقة مجلس إدارة الصندوق على خطة وإجراءات تصفية الصندوق قبل القيام بأي إجراء 

 ( أيام من انتهاء تصفية الصندوق، وتوزيع 10بإشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابياً بانتهاء تصفية الصندوق خالل ) الصندوق مدير سيقوم

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

 صندوق سعوديةلوالموقع اإللكتروني باإلعالن في موقعه اإللكتروني  سيقوم مدير ال صندوق مدة انتهاء عن شركة تداول ال صفيته ال  ومدة ت

 .( يوماً من تاريخ اكتمال إنهاء الصندوق أو تصفيته70وتزويد مالكي الوحدات بتقرير إنهاء الصندوق خالل مدة ال تزيد على )

  أصول الصندوق.في حال انتهاء مدة الصندوق لن يتقاضى مدير الصندوق أي أتعاب ستخصم من 

 

 :الصندوق مدير .21

 .ومسؤولياته وواجباته الصندوق مديراسم  .أ

 السعودي الفرنسي كابيتال  شركة                            

 مس   ؤولياته أدى س   واءً  العالقة، واألنظمة ذات اللوائح وجميع االس   تثمار ص   ناديق الئحة بأحكام االلتزام عن مس   ؤوالً  الص   ندوق مدير يعد 

 المالية. السوق مؤسسات والئحة االستثمار صناديق الئحة أحكام بموجب خارجية جهة بها كلف أم مباشر بشكل وواجباته
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 صندوق مدير يعمل كما صلحة ال ستثمار صناديق الئحة أحكام بموجب الوحدات مالكي لم سوق المالية  والئحة اال سات ال س شروطمؤ  وأحكام 

 ويكون مص  الحهم، يحقق بما المعقول الحرص وبذل العمل يض  من والذي الوحدات، مالكي تجاه األمانة ويلتزم بواجبات الص  ندوق، وأحكام

 :بالتالي القيام عن مسؤول

 .إدارة الصندوق 

  .إدارة عمليات الصندوق بما في ذلك الخدمات اإلدارية للصندوق 

 .طرح وحدات الصندوق 

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

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

 .تطبيق برنامج المطابقة وااللتزام للصندوق، ويزود الهيئة بنتائج التطبيق عند طلبها 

 ئة حسب أحكام األنظمة واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية حيثما ينطبق.طلبات الموافقة واالشعارات المقدمة للهيمتااللتزام ب 

 

 .وتاريخه المالية السوق هيئة عن الصادر الترخيص رقم .ب

الموافق  هـ.26/02/1432( وتاريخ 11153-37شركة السعودي الفرنسي كابيتال شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية بترخيص رقم ) 

 م.2011يناير  30

 

 .الصندوق لمدير الرئيس المكتب وعنوان المسجل العنوان .ج

 طريق الملك فهد -المركز الرئيسي 

 المملكة العربية السعودية - 11426الرياض  23454ص.ب.: 

 +966112826666الهاتف: 

 011-2826725فاكس: 

 

 إن الصندوق عن معلومات يتضمن الصندوق بمدير مرتبط إلكتروني موقع أي وعنوان الصندوق لمدير اإللكتروني الموقع عنوان .د

 .وجد

www.sfc.sa 

 

 .الصندوق لمدير المدفوع المال رأس .ه

 .سعودي لاير مليون مئة خمس( 500,000,000)لشركة السعودي الفرنسي كابيتال  المدفوع المال رأس

 

 مع توضيح اإليرادات واألرباح للسنة المالية السابقة. الصندوق لمدير المالي بالمعلومات ملخص .و

 م2020 السنة

 380,073,678 اإليراد

 272,431,039 المصاريف

 124,851,350 األرباح

 

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

ى مس   ؤولياته ص   ناديق االس   تثمار وجميع اللوائح واألنظمة ذات العالقة، س   واًء أديعد مدير الص   ندوق مس   ؤوالً عن االلتزام بأحكام الئحة 

 .مؤسسات السوق الماليةأم كلف بها جهة خارجية بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار والئحة  وواجباته بشكل مباشر

شروط وأحكام و مؤسسات السوق الماليةكما يعمل مدير الصندوق لمصلحة مالكي الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار والئحة 

الص  ندوق، ويلتزم بواجبات األمانة تجاه مالكي الوحدات، والذي يض  من العمل وبذل الحرص المعقول بما يحقق مص  الحهم، ويكون مس  ؤول 

 عن القيام بالتالي:

 .إدارة الصندوق 

 .إدارة عمليات الصندوق بما في ذلك الخدمات اإلدارية للصندوق 

 .طرح وحدات الصندوق 

 .التأكد من دقة شروط وأحكام الصندوق واكتمالها وأنها كاملة، واضحة، صحيحة، غير مضللة ومحدثة 

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

 .تطبيق برنامج المطابقة وااللتزام للصندوق، ويزود الهيئة بنتائج التطبيق عند طلبها 

 .االلتزام بمتطلبات الموافقة واالشعارات المقدمة للهيئة حسب أحكام األنظمة واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية حيثما ينطبق 

http://www.sfc.sa/
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 أهمية جوهرية أو من الممكن أن تتعارض مع أنشطة الصندوق. عمل أو مصالح أخرى لمدير الصندوق تمثل أنشطة .ح

 مدير س  يقوم مس  تقبالً  المص  الح في عارضت أي حدوث أو نش  وء حال وفي مص  الح، تض  ارب أي وجود بعدم الص  ندوق مدير ويقر .يوجد ال

 .الدورية الصندوق تقارير في عارضالت ذلك عن واإلفصاح الوحدات مالكي مصلحة يحقق فيما الالزم بعمل الصندوق

 

 .الباطن من الصندوق مدير تعيين في الصندوق مدير حق .ط

صندوق لمدير يجوز صندوق مديراً  بالعمل تابعيه من أي أو أكثر أو ثالث طرف تكليف ال صندوق، الباطن من لل صندوق مدير يدفع أن على لل  ال

 .الخاصة موارده من الباطن من للصندوق مدير أي ومصاريف أتعاب

 

 .استبداله أو الصندوق مدير لعزل المنظمة األحكام .ي

 صندوق لمدير يحق سحاب ال ً  االن صندوق إدارة من طوعا سب ال ضيه ما ح صلحة تفت  صندوق مدير لتعيين يرتب أن على الوحدات مالكي م

 .المالية السوق هيئة ولوائح ألحكام ذلك ويخضع بديل

 تراه اجراء أي واتخاذ الص     ندوق مدير عزل حق للهيئة  ً  تراه آخر تدبير أي اتخاذ أو الص     ندوق لذلك بديل ص     ندوق مدير لتعيين مناس     با

 :التالية الحاالت من أي وقوع حال في وذلك مناسباً،

  دون إش  عار الهيئة بذلك  إدارة االس  تثمارات وتش  غيل الص  ناديق أو نش  اط إدارة االس  تثماراتتوقف مدير الص  ندوق عن ممارس  ة نش  اط

 .مؤسسات السوق الماليةبموجب الئحة 

  سحبه أو تعليقه  أو إدارة االستثمارات وتشغيل الصناديق أو نشاط إدارة االستثماراتإلغاء ترخيص مدير الصندوق في ممارسة نشاط

 من قبل الهيئة.

  إدارة االس  تثمارات وتش  غيل الص  ناديق أو نش  اط إدارة ممارس  ة نش  اط ترخيص  ه في تقديم طلب إلى الهيئة من مدير الص  ندوق إللغاء

  االستثمارات

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

 ستثمارية المحفظة مدير وفاة صندوق يدير الذي اال ستقالته أو عجزه أو ال سجل آخر شخص وجود عدم مع ا صندوق مدير لدى م  قادر ال

 .الصندوق أصول إدارة على

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

 

ست إذا ً  الهيئة مار ً  صالحياتهم من أيا سابقة، للفقرة وفقا صندوق مدير على يتعين ال شكل التعاون ال سهيل كامل ب سلس النقل لت سؤوليات ال  للم

ً  ذلك كان حيثما – ينقل أن الصندوق مدير أمين على ويجب. البديل الصندوق لمدير ً  ضروريا ً  ومناسبا  مدير إلى  -المحض الهيئة لتقدير ووفقا

 .االستثمار صناديق الئحة أحكام مع يتماشى بما بالصندوق المرتبطة العقود جميع البديل الصندوق

 

 الصندوق: شغلم .22

 .الصندوق مشغل اسم .أ

 السعودي الفرنسي كابيتالشركة 

 

 .وتاريخه المالية السوق هيئة عن الصادر الترخيص رقم .ب

الموافق هـ. 26/02/1432( وتاريخ 11153-37شركة السعودي الفرنسي كابيتال شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية بترخيص رقم )

 م30/01/2011

 

 .الصندوق لمشغل العمل وعنوان المسجل العنوان .ج

 طريق الملك فهد -الرئيسي المركز 

 المملكة العربية السعودية - 11426الرياض  23454ص.ب.: 

 +966112826666الهاتف: 

 011-2826725فاكس: 

 

 .بالصندوق يتعلق فيما ومسؤولياته الصندوق لمشغل األساسية األدوار .د

 الصندوق تشغيل. 

  ًعن تقيــيم أصــول الصــندوق.  مشغل الصندوق مسؤوال 
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  تسعير الخاطئ. ال أو التقييميكون مشغل الصندوق مسؤوالً عن تســعير الوحدات ومسؤوالً عن 

 الصندوق أصول تقييم عن مسؤوالً  الصندوق مشغل  ً  .وعادالً  كامالً  تقييما

 وتحديثه. حفظهيقوم مشغل الصندوق بإعداد سجل لمالكي الوحدات و 

  لصندوقا بتشغيل الصلة ذات والسجالتاالحتفاظ بالدفاتر. 

 للصندوق القائمة الوحدات رصيد يوضح محدث وبسجل ،والملغاة الصادرة الوحدات لجميع بسجل االحتفاظ. 

 الوحدات مالكي على األرباح توزيع عملية عن مسؤوالً  الصندوق مشغل يكون. 

  جميع طلبات االشتراك واالسترداد وتنظيمها.  تنفيذ عن مسؤوالً مشغل الصندوق 
 

 .الباطن من صندوق مشغل تعيين في الصندوق مشغل حق .ه

 يحق لمشغل الصندوق تعيين مشغل صندوق من الباطن.  ال

 

 .بالصندوق يتعلق فيما ثالثا   طرفا   الصندوق مشغل بها كلف التي المهام .و

 .يوجد ال

 

 :الحفظ أمين .23

 .الحفظ أمين اسم .أ

 ( HSBC Saudi Arabia)اتش اس بي سي العربية السعودية  شركة

 

 .وتاريخه المالية السوق هيئة عن الصادرالترخيص  رقم .ب

سوق هيئة ترخيص صول تم(. 37/05008) رقم المالية ال سوق هيئة من الترخيص على الح  الموافق هـ        1426 الحجة ذو 05 بتاريخ المالية ال

  .م 2006 يناير 05

 

 .الحفظ ألمين العمل وعنوان المسجل العنوان .ج

 - 7267 المروج –العليا   - االدارة العامة

 12283 الرياض 2255ص.ب. 

 المملكة العربية السعودية

 5920 92000 966+هاتف 

 2385 299 11 966+فاكس 

 SaudiArabia@HSBC.comااللكتروني:  البريد

www.HSBCSaudi.com 
 

 

 .بالصندوق يتعلق فيما ومسؤولياته الحفظ ألمين األساسية األدوار .د

 التزاماته عن مس  ؤوالً  الحفظ أمين يعد  ً ً  بها كلف أم مباش  ر بش  كل مس  ؤولياته أدى س  واء االس  تثمار، ص  ناديق الئحة ألحكام وفقا ً  طرفا  ثالثا

 . مؤسسات السوق المالية الئحة أو االستثمار صناديق الئحة هذه أحكام بموجب

 أو تص  رفه س  وء أو إهماله أو احتياله بس  بب الناجمة الص  ندوق خس  ائر عن الوحدات ومالكي الص  ندوق مدير تجاه مس  ؤوالً  الحفظ أمين يعد 

 .المتعمد تقصيره

 اإلجراءات جميع اتخاذ عن كذلك مس   ؤول وهو الوحدات، مالكي لص   الح وحمايتها الص   ندوق أص   ول حفظ عن مس   ؤوالً  الحفظ أمين يعد 

 .الصندوق أصول بحفظ يتعلق فيما الالزمة اإلدارية

 

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

لث طرف تكليف الحفظ ألمين يجوز مل ثا ً  بالع نا يه من اي أو للحفظ أمي مل تابع ً  بالع نا باطن، من للحفظ أمي عاب الحفظ أمين يدفع أن على ال  أت

 .الخاصة موارده من الباطن من حفظ أمين أي ومصاريف

 

 .بالصندوق يتعلق فيما ثالثا   طرفا   الحفظ أمين بها كلف التي المهام .و

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

 

mailto:SaudiArabia@HSBC.com


 شروط وأحكام صندوق السعودي الفرنسي لألسهم السعودية للدخل |

 
 

Internal Use 
Page 21 of 26 

 .استبداله أو الحفظ أمين لعزل المنظمة األحكام .ز

 تراه اجراء أي واتخاذ واستبداله الحفظ أمين عزل المالية السوق لهيئة يحق  ً  :التالية الحاالت من اي وقوع حال في مناسبا

 مؤسسات السوق المالية 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 لمدير يحق: 

 الوحدات مالكي مصلحة في الحفظ أمين عزل أن معقول بشكل رأى إذا كتابي إشعار بموجب الحفظ أمين عزل الصندوق لمدير يجوز 

 والموقع الص    ندوق لمدير اإللكتروني الموقع في فوراً  واالفص    اح كتابي، وبش    كل فوراً  بذلك الوحدات ومالكي الهيئة اش    عار ويجب

 .اإللكتروني

 

ست إذا صندوق مدير أو الهيئة مار ً  ال ً  صالحياتهم من أيا سابقة، للفقرة وفقا صندوق مدير على يتعين ال سب بديل حفظ أمين تعيين ال  أحكام بح

 كامل بش   كل التعاون المعزول وأمين الحفظ الص   ندوق مدير على يتعين كما المالية، الس   وق هيئة عن الص   ادرة االس   تثمار ص   ناديق الئحة

ً  ذلك كان حيثما– ينقل أن المعزول الحفظ أمين على ويجب. البديل الحفظ ألمين للمس   ؤوليات الس   لس النقل لتس   هيل ً  ض   روريا  إلى -ومناس   با

 .بالصندوق المرتبطة العقود جميع البديل الحفظ أمين

 

 :الصندوق إدارة مجلس .24

 .العضوية نوع بيان مع الصندوق إدارة مجلس أعضاء أسماء .أ

 )رئيس المجلس( عضو غير مستقل  – السيد/ إيهاب طالب أحمد فرحان
 )نائب رئيس المجلس( عضو غير مستقل  – السيد/  عبدهللا سليمان عبدالعزيز العريني
  عضو مستقل  – السيد/ محمد فتح هللا عبد الخالق البخاري

  عضو مستقل  – السيد/ هاني إبراهيم أحمد عبيد
  

 .الصندوق إدارة مجلس أعضاء مؤهالت عن نبذة .ب

 أحمد فرحان.السيد/ إيهاب طالب 

س   نة في الخدمات االس   تش   ارية مع البنك األهلي في مجال  13رئيس مص   رفية الحس   ابات الخاص   ة لدى البنك الس   عودي الفرنس   ي، بخبرة 

م كرئيس إدارة االستثمارات لقسم مدينة جدة. تم 2005البورصة العالمية والمنتجات االستثمارية. انضم إلى البنك السعودي الفرنسي في عام 

سي كابيتال في مايو تعي سعودي الفرن شركة ال سي كابيتال 2015ينه كرئيس إدارة الثروات المكلف في  سعودي الفرن شركة ال ضم إلى  م، ثم ان

م وش   هادة مخطط مالي 1995، حاص   ل على ش   هادة البكالوريوس في إدارة األعمال في عام 2018كرئيس إدارة الثروات حتى ش   هر مايو 

 م.2004المعهد المصرفي في عام  –بي مؤهل من مؤسسة النقد العر

 

 السيد/ عبدهللا سليمان عبدالعزيز العريني.

سي كابيتال، بخبرة  سعودي الفرن شركة ال ساطة لدى  ساطة  14رئيس الو سيد عبد هللا رئيس للو صبح ال سنة في قطاع البنوك داخل المملكة، أ

م في ش  ركة الس  عودي الفرنس  ي كابيتال. 2014ه كرئيس للوس  اطة عام م. تم تعيين2011المكلف في ش  ركة الس  عودي الفرنس  ي كابيتال عام 

 م.  1999حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة األعمال الدولية من جامعة الملك سعود عام 

 

 السيد/ محمد فتح هللا عبد الخالق البخاري.

واالس     تثمار في داخل المملكة وخارجها، حائز على درجة س     نة في قطاع البنوك  25يمتلك الس     يد محمد فتح هللا البخاري خبرة تزيد عن  

م.  الس   يد محمد متقاعد اآلن وقد كان أخر منص   ب تقلده هو مدير 1972البكالوريوس في األدب االنجليزي من جامعة الملك س   عود في عام 

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

 

 أحمد عبيد. السيد/ هاني إبراهيم

داخل المملكة، أص  بح الس  يد هاني مدير ص  ندوق في البنك  س  نة في قطاع البنوك واالس  تثمار 11ش  ريك في ش  ركة انفس  ت كورب، بخبرة 

 2012م كنائب رئيس إدارة الثروات الخاص  ة، في عام 2008م. انض  م إلى ش  ركة مورغان س  تانلي في عام 2004الس  عودي الفرنس  ي عام 

 انفست كورب. حائز على شهادة البكالوريوس في إدارة التكنلوجيا من جامعة وينت وورث للتكنلوجيا. أصبح شريك في شركة
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 .الصندوق إدارة مجلس أعضاء ومسؤولياتأدوار  .ج

  والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق طرفا فيها. والقراراتالموافقة على جميع العقود 

 الصندوق بأصول المتعلقة التصويت بحقوق يتعلق فيما مكتوبة سياسة اعتماد. 

  ،ذلك كان ومتىاإلش   راف  ً ، الموافقة أو المص   ادقة على أي تض   ارب مص   الح يفص   ح عنه مدير الص   ندوق وفقاً لالئحة ص   ناديق مناس   با

 االستثمار.

 تزام ومس   ؤول التبليغ عن االجتماع مرتين س   نويا على األقل مع مس   ؤول المطابقة وااللتزام لدى مدير الص   ندوق و/أو لجنة المطابقة واالل

 من التزام مدير الصندوق بجميع اللوائح واألنظمة المتبعة. للتأكد اإلرهاب لديه، وتمويل األموالغسل 

  في حالة تعيينه وذلك بموجب الئحة صناديق االستثمار. المصفىإقرار أي توصية يرفعها 

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

  التأكد من قيام مدير الص    ندوق بمس    ؤولياته بما يحقق مص    لحة مالكي الوحدات وفقا لش    روط وأحكام الص    ندوق، وأحكام الئحة ص    ناديق

 االستثمار.

 وحداته ومالكينية واهتمام وعناية وحرص وبما يحقق مصلحة الصندوق  حسنالعمل بأمانة و. 

 اتخذها المجلس. التي والقراراتمحاضر االجتماعات التي تبين جميع وقائع االجتماعات  تدوين 

 

 .الصندوق إدارة مجلس مكافآت تفاصيل .د

 علماً بأن تلك  مكافآت مجلس إدارة الص ندوق تش مل جميع ص ناديق ش ركة الس عودي الفرنس ي كابيتال العامة الذي يش رف عليه المجلس إن

ويتم  ،متغيرة بشكل سنوي حيث سيتم تخصيص حصة كل صندوق من تلك األتعاب بناًء على حجم األصول نسبة وتناسباألتعاب ستكون 

 احتسابها بصورة تراكمية في كل يوم تقويم وتخصم على أساس سنوي. 

  كابيتال بمبلغ يقدر الحد األقص   ى الس   نوي إلجمالي أتعاب ومص   اريف أعض   اء مجلس إدارة جميع ص   ناديق ش   ركة الس   عودي الفرنس   ي

 في السنة. لاير سعودي 1,207من هذه األتعاب )ستون ألف( لاير سعودي وتقدر حصة الصندوق  60,000

 حص  ة الص  ندوق من هذه  بأن اإلش  ارةتجدر  كما ً ، وبأن كل عض  و مس  تقل ألص  ول الص  ندوق )زيادة أو نقص  اً( األتعاب س  تتغير س  نوياً وفقا

لاير سعودي عن كل اجتماع )بحد أقصى اجتماعين في السنة وهو الحد األدنى لعدد اجتماعات )خمسة عشر ألف(  15,000سيتقاضى مبلغ 

 مجلس إدارة الصندوق(، وذلك عن جميع صناديق شركة السعودي الفرنسي العامة.

 

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

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

 

 .الصندوق إدارة مجلس أعضاء فيها يشارك التي األخرى الصناديق إدارة مجالس .و

 :كالتالي كابيتال الفرنسي السعودي شركة إدارة تحت أخرى صناديق مجالس في الصندوق إدارة مجلس أعضاء يشارك

 الصندوق
 عضو مجلس اإلدارة

 محمد البخاري هاني عبيد عبدهللا العريني ايهاب فرحان

 عضو مستقل عضو مستقل عضو رئيس المجلس البدر للمرابحة بالدوالر األمريكي

 عضو مستقل عضو مستقل عضو رئيس المجلس األسواق المالية بالدوالر األمريكي

 مستقلعضو  عضو مستقل عضو رئيس المجلس الصفاء للمتاجرة باألسهم السعودية

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

 عضو مستقل عضو مستقل عضو رئيس المجلس البدر للمرابحة بالريال السعودي

 عضو مستقل عضو مستقل عضو رئيس المجلس األسواق المالية بالريال السعودي

 عضو مستقل عضو مستقل عضو المجلسرئيس  االستثمار باألسهم السعودية

 عضو مستقل عضو مستقل عضو رئيس المجلس الدانة للمتاجرة باألسهم الخليجية
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 عضو مستقل عضو مستقل عضو رئيس المجلس السعودي الفرنسي لألسهم السعودية للدخل

السعودي الفرنسي للطروحات األولية 

 الخليجي
 عضو مستقل عضو مستقل عضو رئيس المجلس

 عضو مستقل عضو مستقل - عضو تعليم ريت

 - عضو مستقل - - بنيان ريت

 

 

 :الشرعية الرقابة لجنة .25

 .ومؤهالتهم الشرعية الرقابة لجنة أعضاء .أ

 

 (الشرعيةاللجنة  رئيسصالح فهد الشلهوب ) /أْ. الدكتور الشيخ 

ً  عشرين من ألكثر وأكاديمي المالية والمعامالت اإلسالمي الفقه في متخصص - في التدريس والبحث في مجاالت العلوم الشرعية  عاما

 والمعامالت المالية واالقتصاد اإلسالمي.

مستشار لمجموعة من المؤسسات المالية اإلسالمية لمراجعة العقود والمنتجات في التمويل واالستثمار والتأمين التعاوني والصكوك  -

تطبيقية، وحدمة المجتمع بالتدريب والتأليف والكتابة والمش اركات اإلعالمية اإلس المية وتطويرها بما يعزز من كفاءتها الش رعية وال

 لنشر الوعي بالمالية والمصرفية اإلسالمية.

 

 آل الشيخ )عضو اللجنة الشرعية( ك/ هشام بن عبد المل رأْ. الدكتو الشيخ 

ً  اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام بجامعة للقضاء العالي بالمعهد الشرعية والسياسة المقارن الفقه أستاذ -  مستشار منصب شغل: سابقا

 .المالية والجهات المؤسسات من العديد في شرعي

 .شارك في إعداد وصياغة مدونة األحكام الشرعية في جانب المعامالت المالية برئاسة أحد اللجان الفرعية -

المؤلفات والبحوث المطبوعة في المجال القضائي والمعامالت شارك في لجان المراجعة لمدونة األحكام الشرعية، كما له العديد من  -

 .المالية

 

 سالم علي آل علي )عضو اللجنة الشرعية( / الدكتور .أ الشيخ 

 .اإلسالمي المالية األسواق بتطوير المتعلقة والتشريعية الفقهية والقضايا اإلسالمي التمويل قانون في متخصص -

 .والدراسات اإلسالمية في جامعة اإلمارات العربية المتحدةأستاذ مساعد في قسم الشريعة  -

عضو اللجنة الشرعية في العديد من المؤسسات المالية، وله العديد من المساهمات االستشارية والتعليمية والبحثية في قطاع التمويل  -

 .ماليزيا، والمملكة المتحدةاإلسالمي في دول متعددة منها المملكة العربية السعودية، اإلمارات العربية المتحدة، 

 

 .الشرعية الرقابة لجنة ومسؤوليات أدوار .ب

  دور لجن    ة الرقاب    ة ه    و تحدي    د المع    ايير المتوافق    ة م    ع الش    ريعة ومراقب    ة أداء الص    ندوق ف    ي ع    دم الخ    روج ع    ن المع    ايير

 الموضوعة.

 الشريعة ومبادئ أحكام مع للبنك اإلسالمية المصرفية التعامالت توافق مدى على اإلشراف. 

 الشريعة ومبادئ بأحكام االلتزام للمصرف ليتسنى الشرعية المسائل بشأن القرارات إصدار. 

 الشريعة ومبادئ أحكام مع للبنك الشرعية واإلجراءات السياسات توافق من التأكد. 

 

 .الشرعية الرقابة لجنة أعضاء مكافآت .ج

 .الصندوق على الشرعية الهيئة أتعاب تحميل يتم لن

 

 عدم حال في واإلجراءات المتبعة األصييييول لتلك الدورية والمراجعة لالسييييتثمار المعدة األصييييول شييييرعية لتحديد المطبقة المعايير .د

 .الشرعية المعايير مع التوافق

 المعايير المطبقة لتحديد شرعية األسهم المدرجة محل االستثمار هي االستثمار في أسهم شركات مدرجة باستثناء: إن
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 .)المؤسسات المالية )ماعدا المصارف اإلسالمية وشركات التأمين اإلسالمية 

 :شركات ذات الخصائص التالية 

 

  للقيمة السوقية للشركة. شهر 12% لمتوسط مدة 33ديون ربوية تتجاوز 

  للقيمة السوقية للشركة. شهراً  12% لمتوسط مدة 49النقد والديون المستحقة للشركة تتجاوز 

 من اإليرادات اإلجمالية.5أو أي دخل غير متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية يتجاوز  الدخل الربوي % 

 

 والمعايير الض   وابط مع متوافقة غير أص   بحت فيها المس   تثمر األس   هم أن حال وفي يومي، بش   كل الص   ندوق أص   ول ش   رعية مراجعة ويتم

 .لذلك نتيجة بتصفيتها الصندوق يلتزم النقية، لألسهم ا الشرعية

 

 مستشار االستثمار: .26

 يوجد ال

 

 : لموزعا .27

 يوجد ال

 

 الحسابات:  مراجع .28

 .الحسابات مراجع اسم .أ

 شركة  برايس ووترهاوس كوبرز 

 .الحسابات لمراجع العمل وعنوان المسجل العنوان .ب

 الرياض - برج المملكة شارع الملك فهد

 المملكة العربية السعودية – 11482 الرياض - 8282. ب.ص

 + 966112110400 :الهاتف رقم

 +966112110401: الفاكس رقم

 www.pwc.com/middle-east: االلكتروني الموقع

 

 

 .ومسؤولياته الحسابات علمراج األساسية األدوار .ج

ً  السنوية القوائم على والمصادقة والسنوية المرحلية المالية القوائم ومراجعة وتقديم بإعداد مراجع الحسابات يقوم  الصادرة المحاسبة لمعايير وفقا

 .القانونيين للمحاسبيين السعودية الهيئة عن

 

 .االستثمار لصندوق مراجع الحسابات الستبدال المنظمة األحكام .د

 :التالية الحاالت ف الصندوق إدارة مجلس موافقة على الحصول بعد مراجع الحسابات استبدال الصندوق لمدير يحق

 مهامه تأديةمراجع الحسابات تتعلق بل المهني السلوك سوء حول جوهريةو قائمة ادعاءات وجود حال في. 

 مستقالً  مراجع الحسابات يعد لم إذا. 

 .إذا لم يعد مراجع الحسابات مسجالً لدى الهيئة 

 مرض بشكل المراجعة مهام لتأدية الكافية والخبرات المؤهالت يملك ال مراجع الحسابات أن الصندوق أدارة مجلس قرر إذا. 

 الهيئة طلبت إذا  ً  .للصندوق المعين مراجع الحسابات تغير المحض لتقديرها وفقا

 :الصندوق أصول .29

 وحدات والمملوك لمالكي االستثمار صندوق لصالح حفظ أمين بواسطة محفوظة للدخل السعودية لألسهم الفرنسي السعودي صندوق أصول إن 

ً  األصول هذه تعتبر وال الصندوق، ً  إال بها التصرف حق له وليس الحفظ ألمين ملكا  .الصندوق هذا وأحكام لشروط وفقا

 بش  كل األص  ول تلك تحدد أن ويجب اآلخرين، عمالئه أص  ول وعن أص  وله عن اس  تثماري ص  ندوق كل أص  ول فص  ل الحفظ أمين على يجب 

 بجميع يحتفظ وأن الص  ندوق، ذلك لص  الح الحفظ أمين باس  م اس  تثمار ص  ندوق لكل واألص  ول األخرى المالية األوراق تس  جيل خالل من مس  تقل

 .التعاقدية التزاماته تأدية تؤيد التي المستندات من وغيرها الضرورية السجالت

 صول إن سعودي صندوق أ سي ال سهم الفرن سعودية لأل شكل مملوكة للدخل ال شاعة ملكية الوحدات لمالكي جماعي ب  لمدير يكون أن يجوز ال و. م

 مص  لحة أي الموزع أو المش  ورة مقدم أو الباطن من الحفظ أمين أو الحفظ أمينمش  غل الص  ندوق أو  أو الباطن من الص  ندوق مدير أو الص  ندوق

 أمين أومش  غل الص  ندوق  أو الباطن الص  ندوق مدير أو الص  ندوق مدير كان إذا إال األص  ول، بتلك يتعلق فيما مطالبة أو الص  ندوق أص  ول في

http://www.pwc.com/middle-east
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 المطالبات بهذه مس  موحا كان أو ملكيته، حدود في وذلك الص  ندوق، لوحدات مالكا الموزع أو المش  ورة مقدم أو الباطن من الحفظ أمين أو الحفظ

 .األحكام و الشروط هذه في عنها أفصح و االستثمار صناديق الئحة أحكام بموجب

 :الشكوى معالجة .30

 .مقابل دون طلبها عند لهم تقديمها وسيتم الوحدات لمالكي متاحة بالصندوق المتعلقة الشكاوى معالجة إجراءات إن

سال خالل من شكوى أي تقديم الوحدات مالكي من ألي يمكن كما ضمن شكوى خطاب إر  وعنوان فاكس رقم هاتف، رقم الوحدات، مالك توقيع يت

 :التالية الوسائل أحد على بريدي

 الصندوق لمدير الرئيسي المكتب في العمالء خدمة قسم زيارة. 

 8001243232 المجاني الهاتف على الصندوق مدير لدى العمالء بخدمة االتصال. 

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

 الصندوق لمدير االلكتروني البريد خالل من complaints@fransicapital.com.sa  

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

 أخرى:  معلومات .31

إن السياسييييات واإلجييييراءات التييييي سيييييتبعها مييييدير الصييييندوق لمعالجيييية تعييييارض المصييييالح وأي تعييييارض مصييييالح محتمييييل  .أ

 و/أو فعلي سيتم تقديمها لمالكي وحدات الصندوق عند طلبها دون مقابل.

 .الصندوق في االستثمار عن أو من ناشئ نزاع أي في بالنظر المختصة القضائية الجهة .ب

 المنازع   ات ف   ي الفص   ل لجن   ة ه   ي الص   ندوق ف   ي االس   تثمار ع   ن أو م   ن ناش   ئ ن   زاع أي ف   ي ب   النظر المختص   ة القض   ائية الجه   ة إن

 .المالية األوراق

 

 .الوحدات لمالكي المتاحة المستندات .ج

 الصندوق وأحكام شروط. 

 الصندوق يكون التي واألحكام الشروط في المذكورة العقود كافة  ً  .فيها طرفا

 للصندوق الدورية التقارير. 

 للصندوق المدققة المالية القوائم. 

 الصندوق لمدير المالية القوائم. 

ال يوجيييد أي معلومييية أخيييرى معروفييية، أو ينبغيييي أن يعرفهيييا ميييدير الصيييندوق أو مجليييس إدارة الصيييندوق بشيييكل معقيييول،  .د

شيييروط وأحكيييام الوحيييدات الحييياليون أو المحتمليييون أو مييين المتوقيييع أن تتضيييمنها  ميييالكو -بشيييكل معقيييول –وقيييد يطلبهيييا 

 التي سيتخذ قرار االستثمار بناء  عليها الصندوق

 

 االسيييتثمار سياسيييات فيييي ذكيييرت التيييي ماعيييدا الماليييية السيييوق هيئييية عليهيييا وافيييق ت االسيييتثمار الئحييية قييييود مييين اعفييياء أي .ه

 .وممارساته

 مس   تقبالً  تص   در ق   د أو ص   درت الت   ي العام   ة اإلعف   اءات بخ   الف االس   تثمار، الئح   ة قي   ود م   ن أي م   ن إعف   اء ألي الص   ندوق يخض   ع ال

 .كافة االستثمار صناديق بشأن المالية السوق هيئة من

 

 :الوحدات مالك من إقرار .32

شروط بقراءة قمنا/قمت لقد صة واألحكام ال صندوق الخا سعودي ب سي ال سهم الفرن سعودية لأل  واإلقرار عليهم والموافقة فيهم جاء ما وفهم للدخل ال

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

   المشتركين أسماء/  المشترك اسم

   االستثماري الحساب رقم

   التاريخ

   الفرع أو الموقع
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   التوقيع

 

 .فقط وموظفيه كابيتال الفرنسي السعودي شركة الستخدام

   المختص الموظف اسم

   التاريخ

 

 

 

(: ملخص اإلفصاح المالي1ملحق )  

 .)متضمنة ضريبة القيمة المضافة حيثما ينطبق( 2020لعام  المدققة األرقام

 المبلغ )لاير سعودي( نوع الرسوم

 36,800 أتعاب المحاسب القانوني

 7,500 رسوم الجهات الرقابية

 32,710 رسوم الحفظ

 70,992 رسوم الصفقات

 944 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 762,126 رسوم االدارة

 5,250 تداول التسجيل رسوم

 30,000 رسوم احتساب المؤشر

 23,900 اخرى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 سالم بن زكي الخنيزي

 عضو مجلس اإلدارة -الرئيس التنفيذي

 فهد القوفيهيفاء بنت   

  رئيس االلتزام والحوكمة والقانونية

 

 

 


