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 سالم بن زكي الخنيزي

 عضو مجلس اإلدارة -الرئيس التنفيذي

 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 

تمال المعلومات الواردة في الشروط واألحكام، ويقرون أيضاً ويؤكدون أن المعلومات والبيانات الواردة في الشروط ومدير الصندوق بصحة واك

 ". 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 موافقته أيَ 

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

 قصر العقاري للمتاجرة باألسهم الخليجية على أنه صندوق استثمار متوافق مع معايير الشرعية المجازة من قبل لجنة الرقابة تم اعتماد صندوق ال

 .الشرعية المعنية لصندوق االستثمار

 ثمار، وتتضمن إن شروط وأحكام صندوق القصر العقاري للمتاجرة باألسهم الخليجية والمستندات األخرى كافة خاضعة لالئحة صناديق االست

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

 "ننصح المستثمرين بقراءة شروط وأحكام صندوق القصر العقاري للمتاجرة باألسهم الخليجية وفهمها، وفي حال تعذر فهم شروط وأحكام الصندوق ،

 ."ننصح باألخذ بمشورة مستشار مهني

 قر مالك الوحدات بأنه قد قبلها عند اشتراكه في أي وحدة من وحدات صندوق القصر العقاري للمتاجرة باألسهم بتوقيع هذه الشروط واألحكام ي

 .الخليجية

 يمكن للمستثمرين االطالع على أداء الصندوق ضمن تقاريره 

 
 :التغييرات التالية والتي تعكس القصر العقاري للمتاجرة باألسهم الخليجيةصندوق 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 القصر العقاري 

 للمتاجرة باألسهم الخليجية
 صندوق أسهم استثماري مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية
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 ملخص الصندوق

الخليجية باألسهم للمتاجرة العقاري القصر صندوق  1 اسم صندوق االستثمار 

أحكام الشريعة اإلسالمية. مع متوافق مفتوح ي عاماستثمار أسهم صندوق نوع الصندوق/الصندوق فئة   2 

.كابيتال الفرنسي السعودي شركة الصندوق مدير اسم   3 

 متوافقة مدرجة بشركات االستثمار خالل من الطويل إلى المتوسط المدى على نمو تحقيق إلى الصندوق يهدف

 قطاعات خالل من مباشر غير أو مباشر بطريق عوائدها من كبير جزء تحقق والتي أحكام الشريعة اإلسالمية مع

 المتحدة، العربية اإلمارات دولة السعودية، العربية المملكة) الخليجي التعاون مجلس دول في والتشييد العقارات

 (.البحرين ومملكة عمان سلطنة قطر، دولة الكويت، دولة

 الدول في%  20لغاية  بنسبة والتشييد العقارات لقطاعات المدرجة األسواق في االستثمار للصندوق يجوز كما

.أفريقيا وشمال األوسط بالشرق األخرى العربية  

 4  لصندوقا هدف

.مرتفعة  5 مستوى المخاطر 

  سعودي لاير 2,000الحد األدنى لالشتراك 

 لاير سعودي 1,000الحد األدنى لالشتراك اإلضافي 

  سعودي لاير 1,000لالسترداد الحد األدنى 

لالشتراك الحد األدنى 

اإلضافي  واالشتراك

 واالسترداد

6 

 7  التقييمتعامل / الأيام  (السعودية العربية بالمملكة عمل أيام تكون أن)على  والخميس الثالثاء

.التعامل ليوم الالحق العمل يوم اإلعالن أيام   8 

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

.سعودي لاير 10  
 الطرح عند الوحدة سعر

(االسمية )القيمة األولي  
10 

.سعودي لاير  11 عملة الصندوق  

 إن صندوق القصر العقاري للمتاجرة باألسهم الخليجية هو صندوق مفتوح غير محدد المدة
 وتاريخ االستثمار صندوق مدة

الصندوق استحقاق  
12 

 03 الموافق هـ 1430 صفر 8 بتاريخ الصندوق وحدات في االستمرار على الهيئة موافقة على الحصول تم

 .م2009 فبراير
الصندوق بداية تاريخ  31  

م، وقد تم آخر  2007أبريل  16هـ الموافق  1428ربيع األول  29صدرت شروط وأحكام الصندوق بتاريخ 

.م11/50/3202هـ الموافق 21/10/1444بتاريخ تحديث في   
 الشروط إصدار اريخت

لها تحديث وآخر واألحكام،  
41  

.يوجد ال 51  رسوم االسترداد المبكر   

.GCC Shariah Capped Real Estate & Construction Equity Index 61 المؤشر االسترشادي  

الصندوق مشغل اسم شركة السعودي الفرنسي كابيتال  71  

 اتش اس بي سي العربية السعودية  شركة

(HSBC Saudi Arabia) 
الحفظ أمين اسم  81  

الحساباتمراجع  اسم شركة  برايس ووترهاوس كوبرز  91  

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

ً  تدفع% 3 حتىرسوم االشتراك  رسوم لالسترداد. يوجد الو االشتراك مبلغ إجمالي من مقدما واالستردادرسوم االشتراك    12  

تحسب بشكل يومي ويتم خصمها بشكل شهري على أساس صافي قيمة أصول الصندوق في  سنوياً،% 0.13

)مئتان وخمس وعشرون( لاير سعودي كرسوم معامالت. 225اخر يوم عمل من كل شهر، باإلضافة ال   
الحفظ أمين رسوم  22  
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القصر العقاري للمتاجرة باألسهم صندوق 

 الخليجية

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

.في ملخص اإلفصاح المالي السنوي عن ذلك في حال حدوثه  
التعامل مصاريف  32  

, رسوم التسجيل )تداول(, والتدقيقرسوم المراجعة , معامالت )رسوميتم احتساب الرسوم والمصاريف التالية 

أعضاء مجلس إدارة  وأتعاب الجهات الرقابيةرسوم , االسترشادي رسوم المؤشر, التطهير, رسوم التمويل

.ب -9كما هو موضح في  الصندوق(  
أخرى ومصاريف رسوم  42  

األداء رسوم ال يوجد  52  

 

 تعريفات

 الصندوق .الخليجية باألسهم للمتاجرة العقاري القصر صندوق

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

 الئحة صناديق االستثمار والقواعد المنظمة للمنشآت ذات األغراض الخاصة.
الصندوق مدير  

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

.السعودية العربية المملكة  المملكة 

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

 تفويضه للقيام بأي وظيفة من وظائف الهيئة.
 الهيئة

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

، برنامجأرباح ال فياعياً مج المشاركةب إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه لىبرنامج استثمار مشرتك يهدف إ

ددة.محويديره مدير الصندوق مقابل رسوم   
  ستثمارالا صندوق

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

 الوحدة الوحدات التي يملكها المشترك في الصندوق.

.االستثمار صندوق أداء يمكن قياس خالله منمرجع للسوق  هو االسترشادي المؤشر   

 صندوق مدير أعمال لمراقبة يقوم مدير الصندوق بتعيين أعضائه وفقاً لالئحة صناديق االستثمار مجلس 

.واالشراف عليها االستثمار  
اإلدارة مجلس  

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

ألحكام الشريعة اإلسالمية. المتوافقة  
اللجنة الشرعيةالهيئة الشرعية/  

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

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

.الوحدات أسعار عن فيها يعلن التي األيام هي اإلعالن يوم   

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

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

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

بالصندوق. لالشتراك المطلوب المال لمبلغ األدنى الحد لالشتراك األدنى الحد   

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

.الصندوق قبل من فيها لالستثمار  
 الشرعية المعايير

 واألحكام الشروط
 :االستثمار صندوق.1

 .ونوعه فئته االستثمار، صندوق اسم .أ
 .أحكام الشريعة اإلسالميةمفتوح متوافق مع صندوق أسهم استثماري  .الخليجية باألسهم للمتاجرة العقاري القصر صندوق

 

 .تاريخ إصدار شروط وأحكام صندوق االستثمار، وآخر تحديث .ب

هـ 21/10/1444تاريخ  في تحديث آخر تم وقد م، 2007 أبريل 16 الموافق هـ 1428 األول ربيع 29 بتاريخ الصندوق وأحكام شروط صدرت

 .م11/05/2023الموافق 

 

 .االستثمار صندوق تاريخ موافقة الهيئة على طرح وحدات .ج

 .م2009 فبراير 03 الموافق هـ 1430 صفر 8 بتاريخ الصندوق وحدات في االستمرار على الهيئة موافقة على الحصول تم

 

 .الصندوق االستثمار، وتاريخ استحقاق صندوق مدة .د

 .المدة محدد غير مفتوح صندوق هو الخليجية باألسهم للمتاجرة العقاري القصر صندوق إن

 

 النظام المطبق:  .2

 التنفيذية ولوائحه المالية السوق لنظام خاضعانوشركة السعودي الفرنسي )مدير الصندوق( إن صندوق القصر العقاري للمتاجرة باألسهم الخليجية 

 .السعودية العربية المملكة في المطبقة العالقة ذات األخرى واللوائح واألنظمة

 

 :وممارساته االستثمار سياسة .3

 .للصندوق االستثمارية األهداف .أ

نمو متوسط وطويل األمد لرأس المال من خالل  لتحقيق يهدف مفتوح أسهم صندوق هو الخليجية باألسهم للمتاجرة العقاري القصر صندوقإن 

والتي تحقق جزء كبير من عوائدها بطريق مباشر أو غير مباشر من خالل  الشريعة اإلسالميةأحكام  مع متوافقةاالستثمار بشركات مدرجة 

 دولةالكويت،  دولة)المملكة العربية السعودية، دولة اإلمارات العربية المتحدة،  قطاعات العقارات والتشييد في دول مجلس التعاون الخليجي

 قطر، سلطنة عمان ومملكة البحرين(. 

في الدول العربية األخرى  %20  يجوز لمدير الصندوق االستثمار في األسواق المدرجة لقطاعات العقارات والتشييد بنسبة تصل إلى  كما

 االستثمار الصندوق لمدير يحق وكذلكوالشرق األوسط وشمال أفريقيا بشرط أن تتوافق جميع أصول الصندوق مع تعليمات الهيئة الشرعية. 

 أي في مدرجة تكون والتي الدول، تلك في الرئيسي نشاطها يتركز والتي افريقيا وشمال االوسط الشرق دول في تأسست التي الشركات في

 .المنطقة خارج االخرى المالية االسواق من أي وأ افريقيا وشمالدول الشرق األوسط  في المال اسواق من

 

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

تحقق  والتي أحكام الشريعة اإلسالميةمع  والمتوافقة المدرجةصندوق القصر العقاري للمتاجرة باألسهم الخليجية في أسهم الشركات  يستثمر

المملكة العربية ) الخليجيجزء كبير من عوائدها بطريق مباشر أو غير مباشر من خالل قطاعات العقارات والتشييد في دول مجلس التعاون 

 قطر، سلطنة عمان ومملكة البحرين(.  دولةالكويت،  دولةالسعودية، دولة اإلمارات العربية المتحدة، 

في الدول العربية األخرى  %20 يجوز لمدير الصندوق االستثمار في األسواق المدرجة لقطاعات العقارات والتشييد بنسبة تصل إلى كما

 االستثمار الصندوق لمدير يحق وكذلك  .ةالشرعي الهيئة تعليمات مع الصندوق أصول جميع تتوافقبشرط أن  والشرق األوسط وشمال أفريقيا

 أي في مدرجة تكون والتي الدول، تلك في الرئيسي نشاطها يتركز والتي افريقيا وشمال االوسط الشرق دول في تأسست التي الشركات في

 .المنطقة خارج االخرى المالية االسواق من أي او افريقيا وشمال األوسط الشرق دول في المال اسواق من
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القصر العقاري للمتاجرة باألسهم صندوق 

 الخليجية

المتخصصة في قطاعات  (ETF( وصناديق المؤشرات المتداولة )REITيحق للصندوق االستثمار في الصناديق العقارية المتداولة ريت )كما 

 .العقارات والتشييد

 

 .االستثمار تركيز سياسة .ج

 للصندوق الشرعية والمعايير الضوابط المدرجة الشركات أسهم في الخليجية باألسهم للمتاجرة العقاري القصر صندوق استثمارات تتركز

والتي تحقق جزء كبير من عوائدها بطريق مباشر أو غير مباشر من خالل قطاعات العقارات والتشييد في دول مجلس التعاون الخليجي 

 قطر، سلطنة عمان ومملكة البحرين(.  دولةالكويت،  دولةة، )المملكة العربية السعودية، دولة اإلمارات العربية المتحد

في الدول العربية األخرى  %20 إلىيجوز لمدير الصندوق االستثمار في األسواق المدرجة لقطاعات العقارات والتشييد بنسبة تصل  كما

 االستثمار الصندوق لمدير يحق وكذلك ةالشرعياللجنة أن تتوافق جميع أصول الصندوق مع تعليمات  أفريقيا بشرطوالشرق األوسط وشمال 

 أي في مدرجة تكون والتي الدول، تلك في الرئيسي نشاطها يتركز والتي افريقيا وشمال االوسط الشرق دول في تأسست التي الشركات في

 .المنطقة خارج االخرى المالية االسواق من أي او افريقيا وشمالدول الشرق األوسط  في المال اسواق من

( المتخصصة في قطاعات ETF( وصناديق المؤشرات المتداولة )REITكما يحق للصندوق االستثمار في الصناديق العقارية المتداولة ريت )

 العقارات والتشييد.

 

 .االستثمار نسبة .د

 :بحدها األدنى واالعلى لصندوقنسب استثمارات ا التالي الجدول يوضح

 األعلىالحد  الحد األدنى نوع االستثمار

 %100 %0 أسهم

 %100 %0 النقد، أدوات أسواق النقد

الصناديق العقارية المتداولة ريت 

(REIT) 
0% 100% 

 (ETFصناديق المؤشرات المتداولة )

المتخصصة في قطاعات العقارات 

 والتشييد.

0% 100% 

 

 

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

 الشريعة أحكام مع المتوافقة( نمو) الموازية والسوق( تاسي) الرئيسية السوق في المدرجة الشركاتفي  االستثمار للصندوق يحق 

 .  الشرعية الهيئة قبل من الموضوعة اإلسالمية

 التعاون، مجلس دول في الرئيسي نشاطها يتركز والتي التعاون مجلس دول في تأسست التي الشركات في االستثمار الصندوق لمدير يحق 

 االخرى المالية االسواق من أي او الخليجية المال اسواق في مدرجة تكون والتي

 الشرعية مع المتوافقة النقد صناديق وأدوات األجل قصيرة المصرفية الودائع في الفائض النقد استثمار الصندوق لمدير يحق. 

 

 وحدات الصندوق. فيمدير الصندوق  استثمار .و

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

 يملكونها.

 قوسيقوم مدير الصندوق باإلفصاح عن تفاصيل استثماراته في وحدات الصندوق، وذلك بنهاية كل ربع في الموقع االلكتروني لمدير الصندو

ة، والموقع االلكتروني لشركة السوق المالية السعودية )تداول( وكذلك في التقارير الدورية التي يصدرها مدير الصندوق وفي القوائم المالي

 وسوف يعامل هذا االستثمار معاملة مماثلة لوحدات المشتركين في الصندوق.

 

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

دارية، يقوم مدير الصندوق عند اختيار استثماراته بالنظر ألساسيات الشركة كربحيتها على المدى البعيد، قدرتها على إيفاء الديون، قدراتها اإل

امل باإلضافة إلى األبحاث ذات الصلة في مجال استراتيجياتها، منظورها االقتصادي، مستوى المنافسة وعوامل أخرى مماثلة وتحليل هذه العو

 الشركة واألبحاث االقتصادية يكون لها تأثير في وضع الشركة المستقبلي.
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 .الصندوق استثمارات ضمن إدراجها يمكن ال التي المالية األوراق أنواع .ح

 .المادة هذه من)ب(  الفقرة في عليها المنصوص للصندوق االستثماري المجال ضمن تقع ال التي المالية األوراق 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 

 هذه تتجاوز ال أن باالعتبار باألخذ أفريقيا وشمال األوسط الشرق في أخرى عربية أسواق في مدرجة شركات في الصندوق يستثمر قد 

 . الصندوق أصول صافي من% 20 االستثمارات

 شركات ذات الخصائص التالية:اليستثمر الصندوق في أسهم  لن 

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

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

 أصول قيمة صافي من٪ 10 نسبة االقتراض تجاوزت ال أن الشريعة اإلسالمية على مع متوافق تمويل على الحصول للصندوق يحق 

 لتغطية لها التابعة الشركات من أي أو الصندوق مدير من االقتراض باستثناء وذلك حسب التقدير المطلق لمدير الصندوق الصندوق

 .االستردادات

 لن يقوم الصندوق باالستثمار بوحدات صناديق أخرى( باستثناء صناديق االستثمار العقارية المتداولة ريت ،REIT وصناديق المؤشرات )

 .المتخصصة في قطاعات العقارات والتشييد (ETFالمتداولة )
 االستثمار صناديق الئحة تفرضها التي والحدود بالقيود الخليجية باألسهم للمتاجرة العقاري القصر لصندوق إدارته خالل الصندوق مدير يلتزم 

 .الصندوق وأحكام وشروط

 

 .يديرها مدير الصندوق أو مديرو صناديق آخرونأو صناديق استثمار  صندوقحد استثمار أصول الصندوق في وحدات  .ي

 من المدارة الصناديق أو الصندوق مدير يديرها التي االستثمار صناديق كانت سواءً  أخرى صناديق وحدات في أصوله الصندوق يستثمر لن

المتخصصة  (ETF( وصناديق المؤشرات المتداولة )REIT، باستثناء صناديق االستثمار العقارية المتداولة ريت )اخر صندوق مدير قبل

 .في قطاعات العقارات والتشييد

 

فيما يتعلق برهن  وسياستهاالقتراض، وسياسة مدير الصندوق بشأن ممارسة هذه الصالحيات، و اإلقراضالصندوق في  صالحيات .ك

 .أصول الصندوق

له وذلك صافي قيمة أصو ٪ من10نسبة االقتراضأن ال يتجاوز  الشريعة اإلسالمية علىيحق للصندوق الحصول على تمويل متوافق مع 

 باستثناء االقتراض من مدير الصندوق أو أي من الشركات التابعة لها لتغطية االستردادات. حسب التقدير المطلق لمدير الصندوق

 

 .نظير طرف أي مع للتعامل األعلى الحد .ل

 .يوجد ال

 

 .الصندوق مخاطر إلدارة الصندوق مدير سياسة .م

 ويجري الوحدات لمالكي العائدة الموجودات صافي من العائد مراقبة خالل من األخرى والموجودات استثماراته محفظة الصندوق يدير

  .الوحدات واسترداد إصدار على الرأسمالي الهيكل يعتمد. السوق ظروف في التغيرات باالعتبار األخذ مع عليها التعديالت

. االستثمار أهداف تحقيق بهدف الصندوق مدير من المقدمة التوجيهات مراعاة مع الفرعي الصندوق مدير قبل من الموجودات تخصيص يتم

  .االستثمارات محفظة ومكونات المستهدف التوزيع عن الناتج التغيير الصندوق مدير يراقب

ً  مختلفة مالية أدوات في بمراكز الصندوق يحتفظ  بغرض مقتناه" كاستثمارات االستثمارات كافة تصنيف ويتم. االستثمارية لسياسته وفقا

 ".اإلتجار

 :يلي كما إدارتها سياسة وتكون العمالت، ومخاطر السيولة ومخاطر األسهم أسعار ومخاطر االئتمان لمخاطر الصندوق يتعرض

 الضوابط منتظمة بصورة الصندوق مدير ويراقب. البنوك لدى بأرصدته المتعلقة االئتمان لمخاطر الصندوق يتعرض - االئتمان مخاطر 

 لم. مرتفع ائتماني تصنيف ذات بنوك لدى البنكية باألرصدة االحتفاظ يتم. االئتمان مخاطر إلدارة الفرعي الصندوق مدير عن الصادرة

 بالموجودات المتعلقة االئتمان مخاطر أقصى الدفترية القيمة وتعد. االستثمارات عن ناتج جوهري تركيز وجود الصندوق لمدير يتبين

  .المالية
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القصر العقاري للمتاجرة باألسهم صندوق 

 الخليجية

 المحفظة تنويع خالل من المخاطر هذه إلدارة الفرعي الصندوق لمدير التوجيهات الصندوق مدير يوفر - األسهم أسعار مخاطر 

 بصورة الصندوق مدير ويراقب. األسهم ألسعار المنتظمة والمراقبة الصناعي والتركيز الجغرافي التوزيع أساس على االستثمارية

 .بها المتعلقة األسهم أسعار مخاطر إلدارة الفرعي الصندوق مدير عن الصادرة الضوابط منتظمة

 

 السيولة لمخاطر الصندوق يتعرض وبالتالي تعامل يوم كل في الوحدات استرداد على الصندوق وشروط أحكام تنص - السيولة مخاطر 

 يمكن متداولة أسهم في االستثمارات تتم حيث بسهولة للتحقق قابلة الصندوق استثمارات تعتبر. الوحدات استرداد طلبات بمقابلة المتعلقة

 أي لمقابلة الكافية األموال توفر لضمان للسيولة التوجيهات بعض بوضع الصندوق مدير قام. قصيرة زمنية فترة خالل بسهولة تسييلها

 بااللتزامات للوفاء المتوفرة السيولة كفاية لمدى بانتظام الصندوق مدير مراقبة خالل من السيولة مخاطر وتدار. استحقاقها عند التزامات

 .استحقاقها عند المالية

 

 يرتبط ال الذي الكويتي الدينار باستثناء األمريكي بالدوالر أسعارها ترتبط بلدان في الصندوق استثمارات أهم تتم - العمالت مخاطر 

 صرف أسعار تغير فيها يؤثر بلدان في لالستثمار الفرعي الصندوق لمدير توجيهات الصندوق مدير يقدم. األمريكي بالدوالر بالكامل

 .جوهري تأثير لها ليس أجنبية بعمالت تتم التي األخرى المعامالت إن. المالية القوائم على جوهري بشكل األجنبية العمالت

 

 االسترشادي. المؤشر .ن

والذي يتم احتسابه والمقدم  ((GCC Shariah Capped Real Estate & Construction Equity Index هو للصندوق االسترشادي المؤشر

يتم إعادة تقييم المؤشر بشكل كما بشكل يومي  بالدوالر االمريكيوالمقوم المزودة للمؤشرات.  يتم احتساب المؤشر  S&P شركة طريقعن 

 من قبل مزود المؤشر.ربع سنوي 

 

 .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

 أداء على مؤشراً  يعد ال للصندوق، االسترشادي للمؤشر السابق واألداء الخليجية باألسهم للمتاجرة العقاري القصر لصندوق السابق األداء إن .ب

 .المستقبل في الصندوق

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

ً  يعد ال الخليجية باألسهم للمتاجرة العقاري القصر 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

المخاطر الرئيسية المحتملة والمرتبطة باالستثمار في الصندوق، والمخاطر المعرض لها الصندوق وأي ظروف من المحتمل أن تؤثر في  .و

 ه.صافي قيمة أصول الصندوق وعائدات

 

 يستثمر الصندوق بصورة أساسية في األسهم المتداولة والتي تتعرض لمخاطر التذبذب  - ر األسهم المتداولة ومخاطر السوقمخاط

السعري ومخاطر السوق، حيث أن االستثمارات في األسهم بطبيعتها تعتبر استثمارات عالية المخاطر إلى جانب إمكانية حدوث هبوط 

 مفاجئ في قيمتها واحتمال خسارة رأس المال.

 

 في مخاطر انخفاض قيمة إحدى األدوات المالية التي يحتفظ بها الصندوق بعملة غير عملة الصندوق نتيجة لتغير  تتمثل - مخاطر العملة

 في أسعار الصرف.
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  القطاعات من غيرها دون المال أسواق في القطاعات بعض تتأثر - معينة بقطاعاتالمخاطر المتعلقة  ً ً  او سلبا  على يؤثر قد وهذا إيجابا

 .القطاع هذه في االستثمار بحجم قياسا الصندوق أداء

 

 هي المخاطر التي قد يتعرض لها الصندوق في توفير السيولة الالزمة للوفاء بااللتزامات المالية. - مخاطر السيولة 

 

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

ً  االقتصاديةت الفائدة والبطالة، لذلك فإن التقلبات المستوى التضخم ومعد ً  تؤثر سلبا  داء الصندوق.أعلى  وإيجابا

 

 هذا النوع من المخاطر ينشأ عندما يتضح أن األسهم المستثمر فيها أصبحت  - فق مع الضوابط والمعايير الشرعيةالمخاطر المتعلقة بالتوا

ع الضوابط والمعايير الشرعية، وعليه يلتزم الصندوق بتصفيتها نتيجة لذلك. في بعض الحاالت لغرض التقيد التام بالتوافق غير متوافقة م

مع الضوابط والمعايير الشرعية للصندوق قد يلجأ مدير الصندوق إلى بيع األسهم في توقيت غير مالئم. مما يؤدي إلى احتمال انخفاض 

 في تلك العملية. العائد، وربما تحمل خسائر

 

 منها عوامل محدودة غيريقبل المشترك أن قيمة أصول الصندوق يمكن أن تتأثر بعوامل مختلفة ولكن  - المخاطر المتعلقة بأحداث معينة ،

 سياسية واقتصادية وعوامل تتعلق بالتشريعات واألنظمة. 

 

 القرارات الحكومية أو الحروب   -ال الحصر المثالعلى سبيل  - مثل قاهرة ظروف عن الناتجة المخاطر هي - الظروف القاهرة مخاطر

أو االضطرابات المدنية أو العصيان المدني أو الكوارث الطبيعية أو الحصار االقتصادي أو المقاطعة التجارية أو القرارات التشريعية 

عطل لنظام الحاسب اآللي أو أي سبب ال يخضع لألسواق أو تعليق التداول أو عدم التمكن من التواصل مع السوق ألي سبب كان أو ت

لسيطرة مدير الصندوق أو الصناديق التي يستثمر فيها.  في حال وقوع أي من أحداث الظروف القاهرة فسيتم تأجيل أي التزام على 

ملزم لجميع المستثمرين في سيقوم مدير الصندوق بإعالن حدث القوة القاهرة وسيكون  كماالصندوق وفقاً لما يقتضيه حدث القوة القاهرة. 

اإلشارة إلى أن مدير الصندوق لن يكون مسئوالً تجاه مالكي الوحدات ألي خسارة مؤقتة أو دائمة الستثماراتهم سواء  وتجدرالصندوق.  

 بشكل مباشر أو غير مباشر بسبب أي قوة قاهرة.

 

 ستكون ملزمة للورثة ومنفذي الوصية  األخرى مستنداته وكافة الصندوق وأحكام شروطإذا كان المشترك فرداً فإن  - الوفاة حالة مخاطر

الصندوق تلقائياً  مستنداتعلى هذه  الوحدات مالكموافقة  ىومديري التركة والممثلين الشخصيين ومؤتمني وخلفاء المشترك، ولن تلغ

لغى بشكل تلقائي عند وفاة أو إفالس أو حل أي شريك وإذا كان المشترك كياناً قانونياً فإن هذه االتفاقية لن ت عند وفاة أو عجز المشترك. 

أو مساهم فيها.  وبغض النظر عن هذه الشروط فإنه يحق لمدير الصندوق ووفقاً لتقديره المطلق وقف أي تعامالت تتعلق بهذه االتفاقية 

ً  يكون أخر دليل أي أو توكيل أو المحكمة من أمراً  الصندوق مدير تسلملحين   الوصية ومنفذيالمخولة للورثة  للصالحية له مرضيا

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

 

 :المخاطرتقييم  آلية .5

 .الصندوق بأصول المتعلقة المخاطر لتقييم داخلية آليةالنظام اإلدارية و بوجود الصندوق مدير يقر

 

 .الصندوق في لالستثمار المستهدفة الفئة .6

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

 

 

 قيود / حدود االستثمار: .7

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

 هذهتعدى ت ال أن باالعتبار باألخذ أفريقيا وشتتتتتمال األوستتتتتط الشتتتتترق في أخرى عربية أستتتتتواق في مدرجة شتتتتتركات في الصتتتتتندوق يستتتتتتثمر قد 

 . الصندوق أصول صافي من% 20 االستثمارات

 شركات ذات الخصائص التالية:اليستثمر الصندوق في أسهم  لن 

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

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

 الصندوق أصول قيمة صافي من٪ 10 نسبة االقتراض تجاوزت ال أن الشريعة اإلسالمية على مع متوافق تمويل على الحصول للصندوق يحق 

 .االستردادات لتغطية لها التابعة الشركات من أي أو الصندوق مدير من االقتراض باستثناء وذلك حسب التقدير المطلق لمدير الصندوق
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القصر العقاري للمتاجرة باألسهم صندوق 

 الخليجية

 باستثناء صناديق االستثمار العقارية  ،لن يقوم الصندوق باالستثمار بوحدات صناديق أخرى( المتداولة ريتREIT وصناديق المؤشرات المتداولة )

(ETF) المتخصصة في قطاعات العقارات والتشييد. 
 االستثمار صناديق الئحة تفرضها التي والحدود بالقيود الخليجية باألسهم للمتاجرة العقاري القصر لصندوق إدارته خالل الصندوق مدير يلتزم

 .الصندوق وأحكام 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

 

 مقابل الخدمات و العموالت و األتعاب: .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
تحسب بشكل يومي ويتم خصمها بشكل شهري على أساس صافي قيمة أصول الصندوق في اخر  سنوياً،% 0.13

 )مئتان وخمس وعشرون( لاير سعودي كرسوم معامالت. 225يوم عمل من كل شهر، باإلضافة ال 

 رسوم اإلدارة
% في السنة من صافي قيمة أصول الصندوق كأتعاب إدارة مستحقة تحتسب بصورة 1.75يحصل مدير الصندوق 

 تراكمية بشكل يومي ويتم خصمها بشكل شهري. 

والتدقيقرسوم المراجعة   
احتساب تلك األتعاب بصورة تراكمية بشكل  السنة ويتموثالثون ألفا( لاير سعودي كحد أقصى في  ثالثة) 33,000

 يومي وتخصم على أساس نصف سنوي.

 رسوم التسجيل )تداول(
احتساب تلك األتعاب بصورة تراكمية بشكل يومي وتخصم على  السنة ويتم)خمسة اآللف( لاير سعودي في  5,000

 أساس سنوي.

التمويل رسوم  
في ملخص اإلفصاح حسب أسعار التمويل السائدة للبنوك العاملة في المملكة، وسيتم اإلفصاح عن ذلك في حال حدوثه 

 المالي السنوي

الشرعية اللجنة أتعاب  .يوجد ال 

 التطهير

 حيث المساهمة، الشركات في الصندوق استثمارات تنقية بموجبها يتم التي التطهير مصاريف الصندوق يتحمل

 الصندوق من المبلغ خصم سيتم عليه وبناء مطابق للشريعة اإلسالمية الغير الدخل بتحديد الصندوق مدير سيقوم

في ملخص  حال حدوثه ذلك عن اإلفصاح وسيتم الخيرية، األعمال في لصرفه وذلك خاص حساب في وايداعه

 اإلفصاح المالي السنوي

 ال يوجد. مصاريف التوزيع

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

 في ملخص اإلفصاح المالي السنوي حدوثه حال في ذلك

العمليات رسوم  
 في ملخص اإلفصاح حدوثه حال في ذلك عن اإلفصاح وسيتم والضرائب، والتحويل العمليات رسوم الصندوق يتحمل

 المالي السنوي

أتعاب خدمات تتعلق 

 تبسجل مالكي الوحدا
 ال يوجد.

 رسوم المؤشر

 االسترشادي

 تراكمية بصورة األتعاب تلك احتساب ويتم السنة في سعودي لاير( وخمسين وسبعمائة ألف عشر ثمانية) 18,750

 .سنوي أساس على وتخصم يومي بشكل

 رسوم الجهات الرقابية 
وخمسمائة( لاير سعودي في السنة ويتم احتساب تلك األتعاب بصورة تراكمية بشكل يومي  سبعة اآللف) 7,500

 وتخصم على أساس سنوي.

 مجلس أعضاء أتعاب

الصندوق إدارة  

وهذه األتعاب تشمل جميع صناديق شركة السعودي الفرنسي كابيتال العامة علماً بأن تلك األتعاب ستكون متغيرة 

تخصيص حصة كل صندوق من تلك األتعاب بناًء على حجم األصول نسبة وتناسب. ويتم بشكل سنوي حيث سيتم 

احتسابها بصورة تراكمية في كل يوم تقويم وتخصم على أساس سنوي.. يقدر الحد األقصى السنوي إلجمالي أتعاب 

ألف( لاير  )ستون 60,000 نسي كابيتال بمبلغومصاريف أعضاء مجلس إدارة جميع صناديق شركة السعودي الفر

( لاير سعودي في السنة حصة ثالثمائة وثالثة وتسعون) 393سعودي وتقدر حصة الصندوق من هذه األتعاب ب 

ً ألصول الصندوق )زيادة أو نقصاً(. الصندوق من هذه ً وفقا علما بأن كل عضو مستقل  األتعاب ستتغير سنويا

 أقصى عن كل اجتماع عن كل اجتماع  )بحد )خمسة عشر ألف ( لاير سعودي 15,000سيتقاضى مبلغ  )عضوين(
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 شركة صناديق جميع عن وذلك الصندوق(، إدارة مجلس اجتماعات لعدد األدنى الحد وهو السنة في اجتماعين

 العامة. الفرنسي السعودي

 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 المملكة في مستقبال

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

 

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

 دفعها وقت احتسابها طريقة توضيح الرسوم

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

 

 الحفظ رسوم

 

 .سنوياً % 0.13

 
 .يومي بشكل تحسب

 أساس على شهري بشكل تدفع

صافي قيمة أصول الصندوق في 

 اخر يوم عمل من كل شهر.

 .سعودي لاير 225 معامالت رسوم
 عن الحفظ ألمين يدفع مقطوع مبلغ

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

 % سنوياً.1.75 رسوم اإلدارة
بصورة تراكمية بشكل  تحسب

 يومي.
 بشكل شهري. تدفع

رسوم المراجعة 

 والتدقيق

لاير سعودي كحد أقصى في  33,000

 السنة.

بصورة تراكمية بشكل  تحسب

 يومي.
 .سنوي نصف أساس على تدفع

رسوم التسجيل 

 )تداول(
 لاير سعودي. 5,000

بصورة تراكمية بشكل  تحسب

 يومي.
 .سنوي أساس على تدفع

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

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

 .في ملخص اإلفصاح المالي السنوي حدوثه حال في

 .يوجد ال الشرعية اللجنة أتعاب

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

 سنوي.

 ال يوجد. مصاريف التوزيع

أتعاب خدمات تتعلق 

 تبسجل مالكي الوحدا
 ال يوجد.

 رسوم المؤشر

 االسترشادي

 في أقصى كحد سعودي لاير 18,750

 .السنة

بصورة تراكمية بشكل  تحسب

 يومي.
 .سنوي أساس على تدفع

 لاير سعودي سنوياً. 7,500 رسوم الجهات الرقابية 
بصورة تراكمية بشكل  تحسب

 يومي.
 .سنوي أساس على تدفع
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القصر العقاري للمتاجرة باألسهم صندوق 

 الخليجية

أتعاب أعضاء مجلس 

 إدارة الصندوق

 لاير 204.77 الصندوق حصة تقدر -

سعودي سنوياً، وهي حصة تقديرية 

قد تتغير سنوياً وفقاً ألصول 

 الصندوق.

 

كل عضو  15,000إلى  باإلضافة -

مستقل )عضوين( عن كل اجتماع 

 أقصى بحداجتماع )عن كل 

 الحد وهو السنة في اجتماعين

 مجلس اجتماعات لعدد األدنى

 جميع عن وذلك الصندوق(، إدارة

 الفرنسي السعودي شركة صناديق

 العامة.

 يوم كل تراكمية بصورة تحسب

 .تقويم
 .سنوي أساس على تدفع

 

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

 .المتكررة وغير المتكررة التكاليف نسبة ويشمل الصندوق عمر

 كنسبة المئوية بالريال السعودي  التصنيف 

 %0.0612 5,250 متكرر رسوم التسجيل تداول

 %0.0875 7,500 متكرر رسوم الجهات الرقابية

 %0.2432 33,000 متكرر أتعاب المحاسب القانوني

مكافآت أعضاء مجلس 

 اإلدارة

 %0.0024 202 متكرر

 %0.2187 18,750 متكرر رسوم احتساب المؤشر

 %0.1321 11,329 متكرر رسوم الصفقات

 -- - متكرر رسوم التمويل

 %0.1884 16,157 غير مكرر اخرى

 %0.1507 12,921 متكرر رسوم الحفظ

 %2.0419 175,072 متكرر رسوم االدارة

 - -  المراجعة الشرعية

اجمالي التكاليف المحملة 

 على الصندوق

 :نسبة التكاليف المتكررة

 نسبة التكاليف غير المتكررة:

264,024 

16,157 

3.1237% 

0.1884% 

 

 الملكية التي يدفعها مالكي الوحدات، وطريقة احتسابها ونقل واالستردادتفاصيل مقابل الصفقات المفروضة على االشتراك  .د

ونقل الملكية مستتتحقة على مالكي الوحدات وتكون تلك الرستتوم والمصتتاريف على النحو  واالستتترداد االشتتتراكالصتتفقات المفروضتتة على  تكون

 :التالي

  سبة ساب رسوم االشتراك كن شراء وحدات في الصندوق من% تدفع مقدماً 3تزيد عن  اليتم احت  شاملة غير ،اجمالي مبلغ االشتراك عند 

 لمدير االشتتتراك لرستتوم إضتتافة المفروضتتة الضتترائب دفع على العميل ويوافق المفروضتتة، الضتترائب من أي أو المضتتافة القيمة لضتتريبة

 .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 

فيها. حيث يتم حستتتم أي  االستتتتثمارالتي ينوي المشتتتترك  اليها المحولالخاصتتتة بالصتتتناديق  األحكاموالشتتتروط و األحكامبهذه الشتتتروط و

وجدت إضتتافة إلى الضتترائب المفروضتتة، إذا كان هنالك فرق في العملة بين  إن اليه المحولفي الصتتندوق  باالشتتتراكمصتتاريف خاصتتة 

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

 

 .الخاصة والعموالت التخفيضات بشأن الصندوق مدير وسياسة الخاصة والعموالت بالتخفيضات المتعلقة المعلومات .ه

 .ينطبق ال

 

 .والضريبة بالزكاة المتعلقة المعلومات .و
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 .ينطبق حيثما والدخل للزكاة العامة الهيئة وأنظمة ألحكام الصندوق يخضع

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

 .للصندوق المالية القوائم في الصندوق على المطبقة الضريبة

 

 .الصندوق مدير يبرمها خاصة عموالت أي .ز

 .يوجد ال

 

افتراضاااي يوضاااح جمياااع الرساااوم والمصااااريف ومقابااال الصااافقات التاااي دفعااات مااان أصاااول الصاااندوق أو مااان قبااال مالاااك  مثاااال .ح

 الوحدات على أساس عملة الصندوق.

 100حجم الصندوق المفترض  (الرسوم

 )مليون
 بالريال السعودي كنسبة مئوية

 2,000.00  مبلغ االشتراك

 1.0739 %0.0537 رسوم التسجيل تداول

 1.5341 %0.0767 رسوم الجهات الرقابية

المحاسب القانونيأتعاب   0.033% 0.6600 

 0.0347 %0.0017 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 3.8353 %0.1918 رسوم احتساب المؤشر

الصفقاترسوم   0.1034% 2.0688 

 0 %0.0000 رسوم التمويل

 22.7804 %1.1390 اخرى

 2.7090 %0.1354 رسوم الحفظ

 35.9983 %1.7999 رسوم االدارة

 76.9074  اجمالي مبلغ االشتراك

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

 

 يم و التسعير:يالتق .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 يومكل  في 

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

 

 .وتكرارها يميالتق نقاط عدد .ب

 ( )مرتان في األسبوع(. والخميس الثالثاء) يومي في الصندوق أصول يميتق يتم

 

 أو الخطأ في التسعير. يميالتقفي  الخطأالتي ستتخذ في حالة  اإلجراءات .ج

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

  الخاطئ التسعير أو يميالتق حالةتوثيق. 

 ر.ير دون تأخييم أو التسعيأخطاء 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٪ 

 تقارير وفي والموقع اإللكتروني لشتتتتركة تداول الستتتتعوديةأو التستتتتعير الخاطئ فوراً في موقعه اإللكتروني  يميالتق حالة عن اإلفصتتتتاح 

 .العام الصندوق

 

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

صول لكل وحدة، حيث يتم احتساب قيمة الوحدة ألغراض القيمة استرداد في صافي الشتراك أو سعر الوحدة عند االيتمثل سعر الوحدة عند ا

)التزامات الصندوق( بما في  الخليجية باألسهم للمتاجرة العقارياالشتراك أو االسترداد بخصم جميع المبالغ المطلوبة على صندوق القصر 

األحكام من إجمالي قيمة األصول، ويحدد سعر الوحدة  ( من هذه الشروط و 9ذلك على سبيل المثال وليس الحصر الرسوم المحددة بالفقرة ) 

 ال أنه إلى اإلشارة تجدر كما ،بقسمة الرقم الناتج من هذه العملية على إجمالي عدد وحدات الصندوق القائمة في تاريخ يوم التعامل ذو العالقة

 .المذكورة التسعير طريقة من تغير قد ظروف يوجد
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القصر العقاري للمتاجرة باألسهم صندوق 

 الخليجية

 

 .وتكرارها الوحدة، سعر نشر ووقت مكان .ه

 الصتتندوق مدير وموقع موقع شتتركة تداول الستتعودية على( االستتبوع في مرتان) إعالن يوم كل الوحدة ستتعر بنشتتر الصتتندوق مدير ستتيقوم

 .الرسمي

 

 التعامالت: .11

 .األوليالطرح  تفاصيل .أ

 م.2007أبريل  16هـ الموافق  1428ربيع األول  29 : تاريخ بدء الطرح

 م.2007هـ الموافق 1428الطرح في عام انتهت فترة  : مدة الطرح

 لاير سعودي. 10 : سعر الوحدة عند الطرح

 

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

 .واالسترداد

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

 تعامل

 مدير الصندوق مسؤوليات

 ساعة - األخيرة القيد فترة قبل والمستلمة للمتطلبات المستوفية واالسترداد االشتراك طلبات تنفيذ  العربية المملكة بتوقيت ظهراً  12:00 ال

 .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. 

  كحد  االستتتتردادستتتعر  فيهحدد  الذي التعامل ليومالتالي  الرابعقبل موعد إقفال العمل في اليوم  االستتتتردادأن يدفع لمالكي الوحدات عوائد

 .أقصى

 

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

 :إجراءات االشتراك 

يمكن للمستتتتثمرين االشتتتتراك في الصتتتندوق من خالل تستتتليم مدير الصتتتندوق نموذج طلب االشتتتتراك كامالً وموقعاً باإلضتتتافة إلى أي  

ستيتم قبول طلب االشتتراك عند لكترونية الخاصتة بمدير الصتندوق ويطلبها مدير الصتندوق، او عن طريق القنوات اإلمستتندات أخرى قد 

فترة القيد األخيرة بناء على سعر وحدة الصندوق في يوم  والمستلمة قبلجميع طلبات االشتراك الوافية  ويتم تنفيذاستالم مبلغ االستثمار، 

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

 

 إجراءات االسترداد: 

من الوحدات الخاصتة به وذلك من خالل   يجوز للمشتترك طلب استترداد كلي أو جزئي )مع الحفاظ على الحد األدنى لرصتيد االستتثمار( 

القنوات اإللكترونية الخاصتتتة بمدير الصتتتندوق فترة القيد استتتتكمال وتوقيع نموذج االستتتترداد و تستتتليمه لمدير الصتتتندوق، او عن طريق 

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

وحدة الصتتتتندوق في  يوم  التعامل المعني، و يتم   طلبات االستتتتترداد الوافية و المستتتتتلمة قبل فترة القيد األخيرة يتم تنفيذها بناء على ستتتتعر

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

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

 

 .الصندوق وحدات في التعامل على القيود .د

يلتزم مدير الصتتتندوق خالل إدارته لصتتتندوق القصتتتر العقاري للمتاجرة باألستتتهم الخليجية بالقيود والحدود التي تفرضتتتها الئحة صتتتناديق 

رأى أن هذا االشتراك قد يؤدي إلى مخالفة أنظمة هيئة  إذااالستثمار وشروط وأحكام الصندوق، ويحق لمدير الصندوق رفض أي اشتراك 

 السوق المالية أو مخالفة شروط وأحكام الصندوق.

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

 

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

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

 

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

  قد يؤدي إلى مخالفة أنظمة هيئة السوق المالية أو مخالفة شروط وأحكام يحق لمدير الصندوق رفض أي اشتراك إذا رأى أن هذا االشتراك

 .الصندوق

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

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

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

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

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

 األصول.

 ي يملكها صندوق االستثمار، إذا تم تعليق التعامل في السوق الرئيسية التي يتم فيها التعامل مع االوراق المالية او االصول االخرى الت

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

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

 يحق لمدير الصندوق اعادة ما تبقى من قيمة االستثمار للمشترك.

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

 .االسباب

 

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

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

 الحدث الذي أدى إلى تعليق االشتراك أو االسترداد.

 

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

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

 الحاالت االتية:

او اكثر من صافي قيمة  %(10إذا بلغ اجمالي نسبة جميع طلبات االسترداد لمالكي الوحدات والمطلوب تلبيتها في أي يوم تعامل ) .1

 أصول صندوق االستثمار.

 إذا تم تعليق التعامل في السوق الرئيسية التي يتم فيها التعامل مع االوراق المالية او االصول االخرى التي يملكها صندوق االستثمار، .2

بة الى صافي قيمة اصول اما بشكل عام او بالنسبة الى اصول الصندوق التي يرى مدير الصندوق بشكل معقول انها مهمة نس

 الصندوق.

 يحق لمدير الصندوق تأجيل تنفيذ طلبات االسترداد في حال عدم تمكن الصندوق من بيع األسهم التي يملكها ألي سبب من االسباب .3

حينئذ إذا انخفض استثمار المشترك في الصندوق الى ما دون حد االستثمار االدنى المذكور في الشروط واالحكام بسبب استرداده،  .4

 يحق لمدير الصندوق اعادة ما تبقى من قيمة االستثمار للمشترك.

 وسيتم تنفيذ طلبات االسترداد المؤجلة في أقرب يوم تعامل الحق ممكن.

 

 

 .آخرين مستثمرين إلى الوحدات ملكية لنقل المنظمة األحكام .ز

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

 السعودية وذلك حسب سعر الوحدة في ذلك اليوم. العربية المملكة في

 

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

 

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

 الحد األدنى لالشتراك اإلضافي  )ألف( لاير سعودي 1,000
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القصر العقاري للمتاجرة باألسهم صندوق 

 الخليجية

 الحد األدنى لالسترداد  )ألف( لاير سعودي 1,000

 

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

 .قائم صندوق هو الخليجية باألسهم للمتاجرة العقاري القصر صندوق أن حيث ينطبق، ال

 

 سياسة التوزيع: .12

 .واألرباح الدخل توزيع سياسة بيان .أ

 االستثمار إعادة سينعكس وبالتالي الصندوق في المتحققة األرباح استثمار يعاد حيث المستثمرين على الصندوق وحدات أرباح توزيع يتم لن

 .الوحدات وسعر قيمة على إيجابيا

 

 .والتوزيع لالستحقاق التقريبي التاريخ .ب

 .ينطبق ال

 

 .التوزيعات دفع كيفية .ج

  ال ينطبق

 

 تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات: .13

 .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  القوائم المالية الصندوق مدير سيعد ً  .التقرير فترة نهاية من يوما

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

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

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

 

 .الصندوق تقارير إتاحة ووسائل أماكن .ب

 األوليةو والقوائم المالية الستتتتتنوية الستتتتتنوية التقارير على المحتملين الوحدات ومالكي الصتتتتتندوق وحدات مالكي إطالع ستتتتتيتم  ً  وذلك مجانا

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

 شركة تداول السعوديةالموقع االلكتروني لموقع اإللكتروني لمدير الصندوق وعلى ال بنشرهمجاناً وذلك  سنويالربع  البيان تقديم سيتم. 

 

 .للصندوق السنوية المالية القوائم .ج

وذلك على الموقع اإللكتروني لمدير الصتتتندوق مجاناً  ستتتيقوم مدير الصتتتندوق بإتاحة القوائم المالية الستتتنوية مضتتتمنه في التقارير الستتتنوية

 تداول السعودية. لشركةوالموقع االلكتروني 

 

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

 .قائم صندوق هو الخليجية باألسهم للمتاجرة العقاري القصر 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. 

 الصندوق مدير يقدم كما طلبها، عند الهيئة لمعاينة متاح الوحدات مالكي سجل يكون  ً  وحدات مالك أي إلى الوحدات مالكي لسجل ملخصا

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

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

 وعنوانه، وأرقام التواصلمالك الوحدات،  اسم. 



 شروط وأحكام صندوق القصر العقاري للمتاجرة باألسهم الخليجية |

 
 

Internal Use 
Page 16 of 27 

 وستتتيلة أي أو ،بحستتتب الحتتتال التجتتاري هستتتجلأو رقتتتم  هستتفررقتتتم جتتتواز  أوتتته اقام رقتتتملمالتتك الوحتتتدات أو الهويتتتة الوطنيتتتة  رقتتم 

 .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

 منه بمبادرة الوحدات لمالكي اجتماع لعقد الدعوة الصندوق لمدير يجوز. 

 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 تستتتلم من أيام( 10) خالل الوحدات مالكي اجتماع إلى الدعوة الصتتتندوق مدير على يجب 

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

 

 .الوحدات لمالكي اجتماع عقد إلى الدعوة إجراءات .ب

 تداول شتتتتتتركةل االلكتروني والموقع الصتتتتتتندوق 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 إشتتتعار إرستتتال إلى باإلضتتتافة ،الستتتعودية

 ً  .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 حضتتتتتور حال في النصتتتتتاب ومكتمل صتتتتتحيحا

 االلكتروني موقعه في ذلك عن باإلعالن ثان   الجتماع بالدعوة الصتتندوق مدير ستتيقوم النصتتاب استتتيفاء عدم حال وفي الصتتندوق، وحدات

 ويعد أيام،( 5) عن تقل ال بمدة الثاني االجتماع موعد قبل الحفظ أمين و الوحدات لمالكي كتابي إشعار وبإرسال للسوق االلكتروني والموقع

ً  الثاني االجتماع ً  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

 

 حقوق مالكي الوحدات: .16

 .الوحدات مالكي بحقوق قائمة .أ

 الصندوق في بها المشترك الوحدات امتالك. 

 المثال سبيل على ذلك في بما االستثمار، صناديق والئحة الصندوق وأحكام شروط حسب تملكها التي بالوحدات المرتبطة حقوقه ممارسة 

 .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. 

 ستتتتريانه قبل التغيير بهذا ملخص على والحصتتتتول الصتتتتندوق وأحكام شتتتتروط في تغيير بأي اإلشتتتتعار  ً  ال بما واألحكام الشتتتتروط 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. 

 االستتتتثمار صتتتندوق بإنهاء الصتتتندوق مدير برغبة اإلشتتتعار  ً  صتتتناديق الئحة أحكام مع يتعارض ال وبما الصتتتندوق وأحكام لشتتتروط وفقا

 .االستثمار
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القصر العقاري للمتاجرة باألسهم صندوق 

 الخليجية

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

يكون التصويت متناسق من توصيات ادارة  مدير الصندوق ليس ملزماً بالتصويت، ولكن في حال المشاركة في التصويت، فبشكل عام

الشركة إما بشكل مباشر او بشكل غير مباشر عن طريق تصويت األغلبية. وكذلك من الممكن ان يصوت مدير الصندوق ضد توصيات 

 ادارة الشركة إذا كان يعتقد ان ذلك يخدم مصالح حملة الوحدات بالشكل االمثل.

 

 مسؤولية مالكي الوحدات: .17

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

 

 خصائص الوحدات: .18

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

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

 

 التغيرات في شروط و أحكام الصندوق: .19

 .الصندوق وأحكام شروط لتغيير المنظمة األحكام .أ

ً  الصتندوق لمدير يجوز حيث المالية، الستوق هيئة عن الصتادرة االستتثمار صتناديق الئحة ألحكام الصتندوق وأحكام شتروط تغيير يخضتع  طبقا

التغييرات األستتتتتاستتتتتية  على والهيئة الوحدات مالكي موافقة على الحصتتتتتول شتتتتتريطة وقت أي في واألحكام الشتتتتتروط هذه تعديل فقط لتقديره

 .الغير أساسيةالمقترحة، أو إشعار الهيئة ومالكي الوحدات بالتغييرات 

 .السعودية تداول شركةل اإللكتروني والموقع الصندوق لمدير االلكتروني الموقع في واألحكام الشروط هذه من سخهن توفير وسيتم

 

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

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

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

 لمدير اإللكتروني الموقع على اإلعالن خالل من التغييرات هذه تفاصيل عن الوحدات مالكي بإشعار الصندوق مدير سيقوم ذلك بعد

 .التغيير سريان من أيام( 10) قبل السعودية تداول شركةل االلكتروني والموقع الصندوق

  سيقوم مدير الصندوق بالحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق قبل إجراء أي تغيير أساسي أو غير أساسي على شروط وأحكام

 الصندوق. 

 قبل سريانها بمدة غير أساسية على شروط وأحكام الصندوقالهيئة ومالكي الوحدات كتابياً بأي تغييرات  بإشعارمدير الصندوق  سيقوم 

 .أيام( 10) ال تقل عن

 

 صندوق االستثمار: وتصفيةإنهاء  .20

 .واإلجراءات الخاصة بذلك الصندوق إنهاء تستوجب التي الحاالت .أ

  ( 5خالل ) ومالكي الوحداتعند حدوث أي حدث يوجب إنهاء الصتتندوق، ستتيقوم مدير الصتتندوق بإنهاء الصتتندوق فوراً وإشتتعار الهيئة

 أيام عمل من وقوع الحدث الذي أوجب إنهاء الصندوق.

 ية التي قد يتم إنهاء الصندوق في حال عدم استيفاء أي من متطلبات الئحة صناديق االستثمار أو أي متطلبات أخرى من هيئة السوق المال

 بموجبها، سيقوم مدير الصندوق بإنهاء الصندوق وإشعار الهيئة ومالكي الوحدات بذلك.

  ستيقوم مدير الصتندوق بإعداد خطة وإجراءات إنهاء الصتندوق بما يحقق مصتلحة مالكي الوحدات، والحصتول على موافقة مجلس إدارة

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

 ( يوماً من 21سيقوم مدير الصندوق بإشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابياً بتفاصيل خطة وإجراءات إنهاء الصندوق قبل مدة ال تقل عن )

 التاريخ المزمع إنهاء الصندوق فيه.

 ( أيام من 10سيتم إشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابياً بانتهاء الصندوق خالل )انتهاء مدة الصندوق 

 

 اإلجراءات المتبعة لتصفية الصندوق. .ب

  سيقوم مدير الصندوق بتصفية األصول في حال انتهاء مدة الصندوق ولم يَتِم مدير الصندوق مرحلة بيع أصول الصندوق خالل مدته، 

 الصندوق.( أشهر من تاريخ انتهاء مدة 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 
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 ( أيام من انتهاء تصتتتفية الصتتتندوق، 10بإشتتتعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابياً بانتهاء تصتتتفية الصتتتندوق خالل ) الصتتتندوق مدير ستتتيقوم

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

 ومدة  الصتتتتندوق مدة انتهاء عن شتتتتركة تداول الستتتتعوديةلباإلعالن في موقعه اإللكتروني والموقع اإللكتروني  ستتتتيقوم مدير الصتتتتندوق

 .( يوماً من تاريخ اكتمال إنهاء الصندوق أو تصفيته70تزيد على ) وتزويد مالكي الوحدات بتقرير إنهاء الصندوق خالل مدة ال تصفيته

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

 

 مدير الصندوق: .21

 .ومسؤولياته وواجباته الصندوق مديراسم  .أ

 السعودي الفرنسي كابيتال  شركة

  يعد مدير الصتتندوق مستتؤوالً عن االلتزام بأحكام الئحة صتتناديق االستتتثمار وجميع اللوائح واألنظمة ذات العالقة، ستتواًء أدى مستتؤولياته

 .مؤسسات السوق الماليةوواجباته بشكل مباشر أم كلف بها جهة خارجية بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار والئحة 

   وشتتتروط  مؤستتتستتتات الستتتوق الماليةيعمل مدير الصتتتندوق لمصتتتلحة مالكي الوحدات بموجب أحكام الئحة صتتتناديق االستتتتثمار والئحة

 .الصندوق وأحكام

   بواجبات األمانة تجاه مالكي الوحدات، والذي يضتتمن العمل وبذل الحرص المعقول بما يحقق مصتتالحهم، ويكون مدير الصتتندوق يلتزم

 بالتالي: مسؤول عن القيام

 .إدارة الصندوق 

 .طرح وحدات الصندوق 

 للصندوق اإلدارية الخدمات ذلك في بما الصندوق عمليات إدارة. 

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

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

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

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

 

 عن هيئة السوق المالية وتاريخه. رقم الترخيص الصادر .ب

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

 م30/01/2011الموافق 

 

 العنوان المسجل وعنوان المكتب الرئيس لمدير الصندوق. .ج

 السعودي الفرنسي كابيتال 

 طريق الملك فهد

 11426الرياض  - 23454 ص.ب.:

 المملكة العربية السعودية

 +966112826666الهاتف: 

 

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

 وجد.

 www.sfc.saالموقع اإللكتروني: 

 

 رأس المال المدفوع لمدير الصندوق. .ه

 .سعودي لاير مليون مئة خمس( 500,000,000) 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

http://www.sfc.sa/
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القصر العقاري للمتاجرة باألسهم صندوق 

 الخليجية

 124,851,350 األرباح

 

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

اجباته يعد مدير الصندوق مسؤوالً عن االلتزام بأحكام الئحة صناديق االستثمار وجميع اللوائح واألنظمة ذات العالقة، سواًء أدى مسؤولياته وو

 .مؤسسات السوق الماليةبشكل مباشر أم كلف بها جهة خارجية بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار والئحة 

سوق الماليةة مالكي الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار والئحة كما يعمل مدير الصندوق لمصلح شروط وأحكام و مؤسسات ال

الصندوق، ويلتزم بواجبات األمانة تجاه مالكي الوحدات، والذي يضمن العمل وبذل الحرص المعقول بما يحقق مصالحهم، ويكون مسؤول عن 

 القيام بالتالي:

 .إدارة الصندوق 

  الصندوق.طرح وحدات 

 للصندوق اإلدارية الخدمات ذلك في بما الصندوق عمليات إدارة. 

  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 

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

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

 

 جوهرية أو من الممكن أن تتعارض مع أنشطة الصندوق. أهمية عمل أو مصالح أخرى لمدير الصندوق تمثل أنشطة .ح

مدير  ويقر مدير الصندوق بعدم وجود أي تضارب مصالح، وفي حال نشوء أو حدوث أي تضارب في المصالح مستقبالً سيقوم. ديوج ال

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

 

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

يجوز لمدير الصندوق تكليف طرف ثالث أو أكثر أو أي من تابعيه بالعمل مديراً للصندوق من الباطن للصندوق، على أن يدفع مدير الصندوق 

 أتعاب ومصاريف أي مدير للصندوق من الباطن من موارده الخاصة.

 

 لعزل مدير الصندوق أو استبدالهاألحكام المنظمة  .ي

 االنستتتتحاب الصتتتتندوق لمدير يحق  ً  مدير لتعيين يرتب أن على الوحدات مالكي مصتتتتلحة تفتضتتتتيه ما حستتتتب الصتتتتندوق إدارة من طوعا

 .المالية السوق هيئة ولوائح ألحكام ذلك ويخضع بديل صندوق

 تراه اجراء أي واتخاذ الصتتتندوق مدير عزل حق للهيئة  ً  تراه آخر تدبير أي اتخاذ أو الصتتتندوق لذلك بديل صتتتندوق مدير لتعيين مناستتتبا

 :التالية الحاالت من أي وقوع حال في وذلك مناسباً،

  دون إشعار الهيئة بذلك  إدارة االستثمارات وتشغيل الصناديق أو نشاط إدارة االستثماراتتوقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط

 .مؤسسات السوق الماليةبموجب الئحة 

 ستتحبه أو  أو إدارة االستتتثمارات وتشتتغيل الصتتناديق أو نشتتاط إدارة االستتتثماراتغاء ترخيص مدير الصتتندوق في ممارستتة نشتتاط إل

 تعليقه من قبل الهيئة.

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

  االستثمارات

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

 صندوق يدير الذي االستثمارية المحفظة مدير وفاة ستقالته أو عجزه أو ال صندوق مدير لدى مسجل آخر شخص وجود عدم مع ا  ال

 .الصندوق أصول إدارة على قادر

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

 

ً  الهيئة مارستت إذا ً  صتالحياتها من أيا  للمستؤوليات الستلس النقل لتستهيل كامل بشتكل التعاون الصتندوق مدير على يتعين الستابقة، للفقرة وفقا

ً  ذلك كان حيثما – ينقل أن الصتتندوق مدير أمين على ويجب. البديل الصتتندوق لمدير ً  ضتتروريا ً  ومناستتبا  إلى -المحض الهيئة لتقدير ووفقا

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

 

 الصندوق: شغلم .22
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 .اسم مشغل الصندوق .أ

 .شركة السعودي الفرنسي كابيتال

 

 المالية وتاريخه.رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق  .ب

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

 م30/01/2011

 

 العنوان المسجل وعنوان العمل لمشغل الصندوق. .ج

 السعودي الفرنسي كابيتال 

 طريق الملك فهد

 11426الرياض  - 23454 ص.ب.:

 المملكة العربية السعودية

 +966112826666الهاتف: 

 

 األدوار األساسية لمشغل الصندوق ومسؤولياته فيما يتعلق بالصندوق. .د

 .تشغيل الصندوق 

  ًعن تقيــيم أصــول الصــندوق مشغل الصندوق مسؤوال.  

  تسعير الخاطئ. التقييم أو اليكون مشغل الصندوق مسؤوالً عن تســعير الوحدات ومسؤوالً عن 

 .ًمشغل الصندوق مسؤوالً عن تقييم أصول الصندوق تقييماً كامالً وعادال 

 وتحديثه حفظهيقوم مشغل الصندوق بإعداد سجل لمالكي الوحدات و. 

  والسجالت ذات الصلة بتشغيل الصندوق.االحتفاظ بالدفاتر 

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

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

  جميع طلبات االشتراك واالسترداد وتنظيمها.   مسؤوالً عن تنفيذمشغل الصندوق 

 

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

 يحق لمشغل الصندوق تعيين مشغل صندوق من الباطن. 

 

 المهام التي كلف بها مشغل الصندوق طرفاً ثالثاً فيما يتعلق بالصندوق. .و

 .يوجد ال

 

 أمين الحفظ: .23

 اسم أمين الحفظ. .أ

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

 .وتاريخه المالية السوق هيئة عن الصادرالترخيص  رقم .ب

 الموافق هـ 1426 الحجة ذو 05 بتاريخ المالية السوق هيئة من الترخيص على الحصول تم (.37/05008) رقم المالية السوق هيئة ترخيص

  .م 2006 يناير 05

 

 العنوان المسجل وعنوان العمل ألمين الحفظ. .ج

 7267 المروج –العليا  - االدارة العامة

 المملكة العربية السعودية - 12283الرياض  2255ص.ب. 

 5920 92000 966+هاتف 

 2385 299 11 966+فاكس 

  www.HSBCSaudi.comالموقع اإللكتروني: 

 SaudiArabia@HSBC.comالبريد االلكتروني:  

 

 األدوار األساسية ألمين الحفظ ومسؤولياته فيما يتعلق بالصندوق .د

mailto:SaudiArabia@HSBC.com
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القصر العقاري للمتاجرة باألسهم صندوق 

 الخليجية

ً  التزاماته عن مستتؤوالً  الحفظ أمين يعد - ً  بها كلف أم مباشتتر بشتتكل مستتؤولياته أدى ستتواء االستتتثمار، صتتناديق الئحة ألحكام وفقا ً  طرفا  ثالثا

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

 أو تصتترفه ستتوء أو إهماله أو احتياله بستتبب الناجمة الصتتندوق خستتائر عن الوحدات ومالكي الصتتندوق مدير تجاه مستتؤوالً  الحفظ أمين يعد -

 .المتعمد تقصيره

 اإلجراءات جميع اتخاذ عن كذلك مستتتؤول وهو الوحدات، مالكي لصتتتالح وحمايتها الصتتتندوق أصتتتول حفظ عن مستتتؤوالً  الحفظ أمين يعد -

 .الصندوق أصول بحفظ يتعلق فيما الالزمة اإلدارية

 

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

ً  بالعمل ثالث طرف تكليف الحفظ ألمين يجوز ً  بالعمل تابعيه من اي أو للحفظ أمينا  أتعاب الحفظ أمين يدفع أن على الباطن، من للحفظ أمينا

 .الخاصة موارده من الباطن من حفظ أمين أي ومصاريف

 

 .يتعلق بالصندوقالمهام التي كلف بها أمين الحفظ طرفاً ثالثاً فيما  .و

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

 

 .األحكام المنظمة لعزل أمين الحفظ أو استبداله .ز

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

 مؤسسات السوق الماليةالئحة  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: 

 مالكي مصتتتتلحة في الحفظ أمين عزل أن معقول بشتتتتكل رأى إذا كتابي إشتتتتعار بموجب الحفظ أمين عزل الصتتتتندوق لمدير يجوز

 الصندوق لمدير اإللكتروني الموقع في فوراً  واالفصاح كتابي، وبشكل فوراً  بذلك الوحدات ومالكي الهيئة اشعار ويجب الوحدات

 .لشركة تداول السعودية اإللكتروني والموقع
 

ً  الصتتندوق مدير أو الهيئة مارستتت إذا ً  صتتالحياتهم من أيا  بحستتب بديل حفظ أمين تعيين الصتتندوق مدير على يتعين الستتابقة، للفقرة وفقا

 بشكل التعاون المعزول الحفظ وأمين الصندوق مدير على يتعين كما المالية، السوق هيئة عن الصادرة االستثمار صناديق الئحة أحكام

ً  ذلك كان حيثما– ينقل أن المعزول الحفظ أمين على ويجب. البديل الحفظ ألمين للمستتتتتؤوليات الستتتتتلس النقل لتستتتتتهيل كامل  ضتتتتتروريا

 ً  .بالصندوق المرتبطة العقود جميع البديل الحفظ أمين إلى -ومناسبا

 

 :الصندوق إدارة مجلس .24

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

  

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

 

 .الصندوق إدارة مجلس أعضاء مؤهالت .ب

 .فرحان أحمد طالب إيهاب /السيد

 البورصة مجال في األهلي البنك مع االستشارية الخدمات في سنة 13 بخبرة الفرنسي، السعودي البنك لدى الخاصة الحسابات مصرفية رئيس

 تعيينه تم. جدة مدينة لقسم االستثمارات إدارة كرئيس م2005 عام في الفرنسي السعودي البنك إلى انضم. االستثمارية والمنتجات العالمية

 كرئيس كابيتال الفرنسي السعودي شركة إلى انضم ثم م،2015 مايو في كابيتال الفرنسي السعودي شركة في المكلف الثروات إدارة كرئيس

 من مؤهل مالي مخطط وشهادة م1995 عام في األعمال إدارة في البكالوريوس شهادة على حاصل، 2018 مايو شهر حتى الثروات إدارة

 .م2004 عام في المصرفي المعهد – العربي النقد مؤسسة
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 .العريني عبدالعزيز سليمان عبدهللا /السيد

 للوساطة رئيس هللا عبد السيد أصبح المملكة، داخل البنوك قطاع في سنة 14 بخبرة كابيتال، الفرنسي السعودي شركة لدى الوساطة رئيس

. كابيتال الفرنسي السعودي شركة في م2014 عام للوساطة كرئيس تعيينه تم. م2011 عام كابيتال الفرنسي السعودي شركة في المكلف

 .  م1999 عام سعود الملك جامعة من الدولية األعمال إدارة في البكالوريوس شهادة على حاصل

 

 

 .البخاري الخالق عبد هللا فتح محمد /السيد

 درجة على حائز وخارجها، المملكة داخل في واالستثمار البنوك قطاع في سنة 25 عن تزيد خبرة البخاري هللا فتح محمد السيد يمتلك 

 مدير هو تقلده منصب أخر كان وقد اآلن متقاعد محمد السيد.  م1972 عام في سعود الملك جامعة من االنجليزي األدب في البكالوريوس

 .م2011 عام في لالستثمار الوطني العربي شركة لدى وااللتزام المطابقة

 

 .عبيد أحمد إبراهيم هاني /السيد

 السعودي البنك في صندوق مدير هاني السيد أصبح المملكة، داخل واالستثمار البنوك قطاع في سنة 11 بخبرة كورب، انفست شركة في شريك

 شريك أصبح 2012 عام في الخاصة، الثروات إدارة رئيس كنائب م2008 عام في ستانلي مورغان شركة إلى انضم. م2004 عام الفرنسي

 .للتكنلوجيا وورث وينت جامعة من التكنلوجيا إدارة في البكالوريوس شهادة على حائز. كورب انفست شركة في

 

 .ومسؤولياته الصندوقمجلس إدارة  أدوار .ج

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

 الصندوق بأصول المتعلقة التصويت بحقوق يتعلق فيما مكتوبة سياسة اعتماد. 

  ذلتتتك كتتاناإلشتتراف، ومتتتى  ً ، الموافقتتة أو المصتتادقة علتتتى أي تضتتارب مصتتالح يفصتتح عنتتته متتدير الصتتندوق وفقتتاً لالئحتتتة مناستتبا

 صناديق االستثمار.

  االجتمتتتتاع متتتترتين ستتتتنويا علتتتتى األقتتتتل متتتتع مستتتتؤول المطابقتتتتة وااللتتتتتزام لتتتتدى متتتتدير الصتتتتندوق و/أو لجنتتتتة المطابقتتتتة وااللتتتتتزام

للتأكتتتد متتتن التتتتزام متتتدير الصتتتندوق بجميتتتع اللتتتوائح واألنظمتتتة اإلرهتتتاب لديتتته،  األمتتتوال وتمويتتتلومستتتؤول التبليتتتغ عتتتن غستتتل 

 المتبعة.

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

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

 كتتتام التأكتتتد متتتن قيتتتام متتتدير الصتتتندوق بمستتتؤولياته بمتتتا يحقتتتق مصتتتلحة متتتالكي الوحتتتدات وفقتتتا لشتتتروط وأحكتتتام الصتتتندوق، وأح

 الئحة صناديق االستثمار.

 ومالكي وحداتهنية واهتمام وعناية وحرص وبما يحقق مصلحة الصندوق  حسنالعمل بأمانة و. 

 المجلس اتخذها التي والقرارات االجتماعات وقائع جميع تبين التي االجتماعات محاضر تدوين. 

 

 .الصندوق إدارة مجلس مكافآت تفاصيل .د

  العامة الذي يشرف عليه المجلس علماً بأن تلك  الصندوق تشمل جميع صناديق شركة السعودي الفرنسي كابيتالإن مكافآت مجلس إدارة

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

 لى أساس سنوي. ويتم احتسابها بصورة تراكمية في كل يوم تقويم وتخصم ع

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

 لاير سعودي في السنة.393)ستون ألف( لاير سعودي وتقدر حصة الصندوق من هذه األتعاب بـ  60,000

 تعاب ستتغير سنوياً وفقاً ألصول الصندوق )زيادة أو نقصاً(، وبأن كل عضو مستقل كما تجدر اإلشارة بأن حصة الصندوق من هذه األ

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

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

 

 .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

 

 .بيان بجميع مجالس إدارة الصناديق التي يشارك فيها عضو مجلس الصندوق .و
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القصر العقاري للمتاجرة باألسهم صندوق 

 الخليجية

 :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 المالية بالدوالر األمريكي األسواق

 عضو مستقل 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 رئيس المجلس االستثمار باألسهم السعودية

 عضو مستقل عضو مستقل عضو رئيس المجلس الدانة للمتاجرة باألسهم الخليجية

 عضو مستقل عضو مستقل عضو رئيس المجلس السعودية للدخلالسعودي الفرنسي لألسهم 

 عضو مستقل عضو مستقل عضو رئيس المجلس السعودي الفرنسي للطروحات األولية الخليجي

 عضو مستقل عضو مستقل - عضو تعليم ريت

 - عضو مستقل - - بنيان ريت

 :الشرعية الرقابة لجنة .25

 .ومؤهالتهم الشرعية الرقابة لجنة أعضاءأسماء  .أ

 

 (الشرعيةاللجنة  رئيسصالح فهد الشلهوب ) /الدكتورأ.  الشيخ 

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

 والمعامالت المالية واالقتصاد اإلسالمي.

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

اإلسالمية وتطويرها بما يعزز من كفاءتها الشرعية والتطبيقية، وحدمة المجتمع بالتدريب والتأليف والكتابة والمشاركات اإلعالمية 

 لنشر الوعي بالمالية والمصرفية اإلسالمية.

 

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

ً  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

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

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

 .المالية

 

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

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

 .أستاذ مساعد في قسم الشريعة والدراسات اإلسالمية في جامعة اإلمارات العربية المتحدة -

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

 .اإلسالمي في دول متعددة منها المملكة العربية السعودية، اإلمارات العربية المتحدة، ماليزيا، والمملكة المتحدة
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 .الشرعية الرقابة لجنة ومسؤوليات أدوار .ب

  الشتتتتريعة ومراقبتتتتة أداء الصتتتتندوق فتتتتي عتتتتدم الختتتتروج عتتتتن المعتتتتايير دور لجنتتتتة الرقابتتتتة هتتتتو تحديتتتتد المعتتتتايير المتوافقتتتتة متتتتع

 الموضوعة.

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

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

 إلجراءات الشرعية للبنك مع أحكام ومبادئ الشريعة.التأكد من توافق السياسات وا 

 

 .الشرعية الرقابة لجنة أعضاء مكافآت .ج

 .الصندوق على الشرعية الهيئة أتعاب تحميل يتم لن

 

لتلك األصول واإلجراءات المتبعة في حال  الدورية والمراجعةالمعايير المطبقة لتحديد شرعية األصول المعدة لالستثمار  تفاصيل .د

 . الشرعية المعايير مع لتوافقعدم ا

 المعايير المطبقة لتحديد شرعية األسهم المدرجة محل االستثمار هي االستثمار في أسهم شركات مدرجة باستثناء: إن
 

 .)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.5الدخل الربوي أو أي دخل غير متوافق مع الضوابط والمعايير الشرعية يتجاوز % 

 

 الشرعيةوالمعايير  الضوابط مع متوافقة غير أصبحت فيها المستثمر األسهم أن حال وفي يومي، بشكل الصندوق أصول شرعية مراجعة ويتم

 .لذلك نتيجة بتصفيتها الصندوق يلتزم النقية، لألسهم

 

 : االستثمار مستشار .26

 .يوجد ال

 

 :الموزع .27

 .يوجد ال

 

 مراجع الحسابات: .28

 اسم مراجع الحسابات. .أ

 ووترهاوس كوبرزشركة برايس 

 العنوان المسجل وعنوان العمل لمراجع الحسابات. .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 لمراجع األساسية األدوار .ج

ً يها عل والمصادقةوالنصف سنوية  السنوية المالية القوائم ومراجعة وتقديم بإعداد مراجع الحسابات يقوم  عن الصادرة المحاسبة لمعايير وفقا

 .القانونيين للمحاسبيين السعودية الهيئة

 

 .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 تأديةالحسابات تتعلق بمراجع ل المهني السلوك سوء حول جوهريةو قائمة ادعاءات وجود حال في. 

http://www.pwc.com/middle-east
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 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

 

 أصول الصندوق: .29

 لمالكي والمملوك االستثمار صندوق لصالح حفظ أمين بواسطة محفوظة الخليجية باألسهم للمتاجرة العقاري القصر صندوق أصول إن 

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

 األصتتول تلك تحدد أن ويجب اآلخرين، عمالئه أصتتول وعن أصتتوله عن استتتثماري صتتندوق كل أصتتول فصتتل الحفظ أمين على يجب 

 وأن الصتندوق، ذلك لصتالح الحفظ أمين باستم استتثمار صتندوق لكل األخرى واألصتول المالية األوراق تستجيل خالل من مستتقل بشتكل

 .التعاقدية التزاماته تأدية تؤيد التي المستندات من وغيرها الضرورية السجالت بجميع يحتفظ

 يكون أن يجوز ال و. مشاعة ملكية الوحدات لمالكي جماعي بشكل مملوكة الخليجية باألسهم للمتاجرة العقاري القصر صندوق أصول إن 

 الموزع أو المشورة مقدم أو الباطن من الحفظ أمين أو الحفظ أمين مشغل الصندوق أو أو الباطن من الصندوق مدير أو الصندوق لمدير

أو مشتتغل  الباطن الصتتندوق مدير أو الصتتندوق مدير كان إذا إال األصتتول، بتلك يتعلق فيما مطالبة أو الصتتندوق أصتتول في مصتتلحة أي

 أو ملكيته، حدود في ذلك و الصتتتندوق، لوحدات مالكا الموزع أو المشتتتورة مقدم أو الباطن من الحفظ أمين أو الحفظ أمين أوالصتتتندوق 

 .األحكام و الشروط هذه في عنها أفصح و االستثمار صناديق الئحة أحكام بموجب المطالبات بهذه مسموحا كان

 

 :الشكوى معالجة .30

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

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

 :التالية الوسائل أحد على بريدي وعنوان

 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

 

 معلومات أخرى: .31

واإلجااااراءات التااااي ساااايتبعها ماااادير الصااااندوق لمعالجااااة تعااااارض المصااااالح وأي تعااااارض مصااااالح محتماااال إن السياسااااات  .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

 المنازعتتتات فتتتي الفصتتتل لجنتتتة هتتتي الصتتتندوق فتتتي االستتتتثمار عتتتن أو متتتن ناشتتتئ نتتتزاع أي فتتتي بتتتالنظر المختصتتتة القضتتتائية الجهتتتة 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 يوجاااد أي معلوماااة أخااارى معروفاااة، أو ينبغاااي أن يعرفهاااا مااادير الصاااندوق أو مجلاااس إدارة الصاااندوق بشاااكل معقاااول،  .د

شاااروط وأحكاااام ماااالكو الوحااادات الحااااليون أو المحتملاااون أو مااان المتوقاااع أن تتضااامنها  -بشاااكل معقاااول –وقاااد يطلبهاااا 

 التي سيتخذ قرار االستثمار بناًء عليها الصندوق
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 سياسااااات فااااي ذكاااارت التااااي ماعاااادا الماليااااة السااااوق هيئااااة عليهااااا وافااااق ت االسااااتثمار الئحااااة قيااااود ماااان اتاعفاااااء أي .ه

 .وممارساته االستثمار

 مستتتتقبالً  تصتتتدر قتتتد أو صتتتدرت التتتتي العامتتتة اإلعفتتتاءات بختتتالف االستتتتثمار، الئحتتتة قيتتتود متتتن أي متتتن إعفتتتاء ألي الصتتتندوق يخضتتتع ال

 .كافة االستثمار صناديق بشأن المالية السوق هيئة من

 

 

 :الوحدات مالك من إقرار .32

 واإلقرار عليهم والموافقة فيهم جاء ما وفهم القصتر العقاري للمتاجرة باألستهم الخليجية بصتندوق الخاصتة واألحكام الشتروط بقراءة قمنا/قمت لقد

 .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

   التوقيع

 

 .فقط وموظفيه كابيتال الفرنسي السعودي شركة الستخدام

   المختص الموظف اسم

   التاريخ
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(: 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

 12,921 رسوم الحفظ

 11,329 الصفقاترسوم 

 202 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 175,072 رسوم االدارة

 5,250 تداولالتسجيل رسوم 

 18,750  رسوم احتساب المؤشر

  16,157  اخرى

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 سالم بن زكي الخنيزي

 عضو مجلس اإلدارة -الرئيس التنفيذي

 هيفاء بنت فهد القوفي  

 والحوكمة والقانونيةرئيس االلتزام 


