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 شروط وأحكام صندوق البدر للمرابحة بالدوالر األمريكي
 صندوق أسواق نقد استثماري مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية

 

 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

ومدير 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 واألحكام الصندوق بصحة واكت

 ". غير مضللة

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

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

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

 در للمرابحة بالدوالر األمريكي على أنه صندوق استثمار متوافق مع معايير الشرعية المجازة من قبل لجنة الرقابة الشرعية تم اعتماد صندوق الب

 .المعنية لصندوق االستثمار

 لومات كاملة، إن شروط وأحكام صندوق البدر للمرابحة بالدوالر األمريكي والمستندات األخرى كافة خاضعة لالئحة صناديق االستثمار، وتتضمن مع

 .واضحة، صحيحة، غير مضللة، محدثة ومعدلة

 ننصح المستثمرين بقراءة شروط وأحكام الصندوق والمستندات األخرى لصندوق البدر للمرابحة بالدوالر األمريكي وفهمها، وفي حال تعذر فهم 

 ."شروط وأحكام الصندوق، ننصح باألخذ بمشورة مستشار مهني

 ام يقر مالك الوحدات بأنه قد قبلها عند اشتراكه في أي وحدة من وحدات صندوق البدر للمرابحة بالدوالر األمريكيبتوقيع هذه الشروط واألحك. 

 يمكن للمستثمرين االطالع على أداء الصندوق ضمن تقاريره. 

 

 

 :التغييرات التاليةوالتي تعكس  بالدوالر األمريكيصندوق البدر للمرابحة 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 
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 الصندوقملخص 

 1 اسم صندوق االستثمار  البدر للمرابحة بالدوالر األمريكي صندوق

أحكام الشريعة اإلسالمية. متوافق معصندوق أسواق نقد استثماري مفتوح  نوع الصندوق/الصندوق فئة    2 

الصندوق مدير اسم شركة السعودي الفرنسي كابيتال  3 

 4  لصندوقا هدف يهدف الصندوق إلى توفير السيولة والمحافظة على رأس المال

 5 مستوى المخاطر منخفضة

 دوالر أمريكي. 1,000الحد األدنى لالشتراك 

 دوالر أمريكي 500الحد األدنى لالشتراك اإلضافي 

 دوالر أمريكي. 500الحد األدنى لالسترداد 

الحد األدنى لالشتراك 

 االضافي واالشتراك

 واالسترداد

6 

 7  التقييمتعامل / الأيام  كل يوم عمل في المملكة العربية السعودية.

اإلعالن أيام يوم العمل الالحق ليوم التعامل  8 

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

دوالر أمريكي. 1  
 الطرح عند الوحدة سعر

(االسمية )القيمة األولي  
10 

 11 عملة الصندوق  الدوالر األمريكي.

.المدة محدد غير مفتوح صندوق هو األمريكي بالدوالر للمرابحة البدر صندوق إن  
صندوق االستثمار وتاريخ  مدة

 االستحقاق 
12 

 03هـ الموافق  1430صفر  08تم الحصول على موافقة الهيئة على االستمرار في وحدات الصندوق بتاريخ 

م2009فبراير  . 
الصندوق بداية تاريخ  13 

م، وقد تم آخر  1997أغسطس 18هـ الموافق  1418ربيع الثاني  14صدرت شروط وأحكام الصندوق في 

م11/05/2023هـ الموافق 21/10/1444 تحديث في  
 الشروط إصدار اريخت

لها تحديث وآخر واألحكام،  
13 

 14  رسوم االسترداد المبكر ال يوجد.

 15 المؤشر االسترشادي *نقاط أساس( SOFR + 10) لمؤشرالمتوسط الشهري 

الصندوق مشغل اسم شركة السعودي الفرنسي كابيتال  16 

الحفظ أمين اسم HSBC Saudi Arabia Limited شركة اتش اس بي سي العربية السعودية  17 

الحسابات مراجع اسم شركة برايس ووترهاوس كوبرز  18 

وينطبق ذلك على جميع مالكي الوحدات حيث  من صافي أصول الصندوق. – كحد أقصى-% في السنة 0.50

 ستتم معاملتهم بالمساواة.
الصندوق إدارة رسوم  19 

 ال يوجد
 20 رسوم االشتراك واالسترداد

في  صافي قيمة أصول الصندوق سنوياً، تحسب بشكل يومي ويتم خصمها بشكل شهري على أساس% 0.02

( لاير سعودي هللة وخمسونعشر رياالً  اثني)مئة و  112.50اخر يوم عمل من كل شهر، باإلضافة الى 

 كرسوم معامالت.
 21 رسوم أمين الحفظ

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

حدوثه حال في ذلك عن  
التعامل مصاريف  22 
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, رسوم التسجيل )تداول(, والتدقيقتم احتساب الرسوم والمصاريف التالية ) رسوم معامالت, رسوم المراجعة 

ب. -9كما هو موضح في  الصندوق(أعضاء مجلس إدارة  وأتعاب الجهات الرقابيةرسوم التمويل,, رسوم   
أخرى ومصاريف رسوم  23 

 ال يوجد
األداء رسوم  24 

 ال ينطبق.
 25 توزيعات نقدية

ظهراً بتوقيت المملكة 12:00قبل الساعة  الموعد النهائي لتقديم تعليمات  

لكل يوم  واالسترداداالشتراك 

 تعامل

26 

 Secured Overnight Financing Rateمعدل التمويل المضمون قصير االجل  هو االسترشادي المؤشر* 

  (Bloomberg) على متوفر االسترشادي المؤشر* 

 .الفترة لهذه اليومي المتوسط أخذ طريق عن باحتسابه نقوم زمنية فترة ألي االسترشادي للمؤشر الرجوع عند* 

 

 

 تعريفات

 الصندوق األمريكي. بالدوالر للمرابحة البدر صندوق

مؤسسسسسسة السسسوق المالية التي تتولى إدارة أصسسول صسسندوق االسسستثمار وإدارة أعماله وطرح وحداته وفقًا ألحكام 

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

  مين الحفظأ للقيام بنشاطات حفظ األوراق المالية الماليةيرخص له بموجب الئحة مؤسسات السوق شخص 

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

 المملكة .السعودية العربية المملكة

موظف، أو وكيل يمكن أن يتم  هيئة السسسسسسوق المالية شسسسسساملة حيثما يسسسسسسمح النص، أي لجنة، أو لجنة فرعية، أو 

 تفويضه للقيام بأي وظيفة من وظائف الهيئة.
 الهيئة

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

برنامج اسسسسستثمار مشسسسسترك يهدف إلى إتاحة الفرصسسسسة للمسسسسستثمرين فيه بالمشسسسساركة جماعياً في أرباح البرنامج، 

 .م محددةويديره مدير الصندوق مقابل رسو
االستثمار صندوق  

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

 الوحدة .الوحدات التي يملكها المشترك في الصندوق

 Secured Overnightمعدل التمويل المضسسسمون قصسسسير االجل المؤشسسسر الذي يقارن به أداء الصسسسندوق وهو 

Financing Rate 10المتوسط الشهري لمؤشر ومؤشر الصندوق هو + SOFR نقاط أساس 
االسترشادي المؤشر  

 صسسسسندوق مدير أعمال لمراقبةيقوم مدير الصسسسسندوق بتعيين أعضسسسسائه وفقاً لالئحة صسسسسناديق االسسسسستثمار  مجلس 

 .واالشراف عليها االستثمار
اإلدارة مجلس  

 االسسسستثمارية المنتجات بشسسسأن المشسسسورة لتقديم الصسسسندوق مدير قبل من تعيينهم تم الشسسسريعة علماء من مجموعة

 .اإلسالمية الشريعة ألحكام المتوافقة
 الهيئة الشرعية /اللجنة الشرعية

العمل يوم .يوم العمل الرسمي حين تكون األسواق المالية مفتوحة للعمل في المملكة  

التعامل يوم صندوق االستثمار.يوم يتم فيه تنفيذ طلبات االشتراك واالسترداد الخاصة بوحدات   

اإلعالن يوم .الوحدات أسعار عنفيها  يعلن التي األيام هي  

التقييم نقطة .وحدة لكل األصول قيمة صافي احتساب أساسها على يتم التي الزمنية في كل يوم تعامل النقطة   
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األخيرة القيد فترة .لتقديم تعليمات بيع واسترداد وحدات الصندوق النهائي الموعد  

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

ً  تدفع رسوم االشتراك رسوم .الصندوق في وحدات شراء عند مقدما  

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

لالشتراك األدنى الحد .صندوقالب لالشتراك المطلوب المال لمبلغ األدنى الحد  

 المؤهلة الشسسسسسسركات تحديد عليها بناءً  يتم والتي للصسسسسسسندوق، الشسسسسسسرعية اللجنة من المعتمدة الشسسسسسسرعية المعايير

 الصندوق. قبل من فيها لالستثمار
 الشرعية المعايير

 المدة يقاس فيها مدى تأثر أسعار األصول بتغيرات نسب الفائدة. معدل عدد السنوات التي

 المرابحة هي البيع بثمن التكلفة مضافاً إليه ربح معلوم متفق عليه والسداد في تاريخ الحق متفق عليه.

هي اتفاقية شسسسراكة بين المضسسسارب )الطرف األول وهو الصسسسندوق( او أكثر، ومؤسسسسسسسسة مالية )الطرف الثاني( 

 كل المضارب الطرف الثاني بالعمل والتصرف في ماله لغرض تحقيق ربح.حيث يو
 المضاربة

 غير شسسائعا نصسسيبا تمثل متسسساوية قيمة ات ذ شسسهادة وهي الصسسندوق فيها يسسستثمر التي الصسسكوك شسسهادات تعني

 يسسسسسستوفي معين لمشسسسسسروع أصسسسسسل ملكية في أو امتياز حقوق أو منفعتها في أو حقيقية ملكية أصسسسسسول في مجزأ

 .مالية حقوق من على ذلك يترتب وما الشرعية المتطلبات
 الصكوك

 محدد تاريخ في المشسستري من بشسسرائها التعهد مع محدد، بسسسعر الصسسكوك مثل أصسسول او مالية أوراق ببيع اتفاق

 .الطرفين بين عليه متفق بسعر
 الشراء إعادة اتفاقيات

 تاريخ في منه المشسسترى على ببيعها التعهد مع محدد، بسسسعر الصسسكوك مثل أصسسول او مالية أوراق بشسسراء اتفاق

 .الطرفين بين عليه متفق بسعر محدد
 المعاكس الشراء إعادة اتفاقيات

( وسـسسسلع أجنبيـسسسة وعمـسسسالت سـسسسندات) أخرى مالية أو حقيقية أصول قيمة من قيمته تشتق عقد أو مالية أداة هي

 العقد تحرير عند تحديدها يتم معينة وشسسسسروط سسسسسعر إلى باإلضسسسسافة محددة زمنية مدة المالية العقود لتلك وتكون

)وهو اتفاق بين طرفين لبيع سلعة محددة   Futuresعقود المستقبليات العقود هـسسسسذه ومن والمشتري بـسسسسين البائع

في المسسستقبل مقابل سسسعر يتم تحديده وقت التعاقد ويتم ادراجه في البورصسسة حيث تعمل كوسسسيط بين الطرفين(، 

)وهو اتفاق بين طرفين لبيع سسسلعة محددة في المسسستقبل مقابل سسسعر يتم تحديده وقت   Optionsالخيارات دعقو

التعاقد مع إعطاء الحق ألحد الطرفين في بيع او شسسراء األصسسل من الطرف ابخر بسسسعر متفق عليه مقدماً، ويتم 

لبيع سلعة محددة في المستقبل مقابل )وهو اتفاق بين طرفين  Forwardsابجلة  ادراجه في البورصة(، العقود

هي عبارة عن اتفاقيات على تبادل مسسسستقبلي للتدفقات )SWAP سسسسعر يتم تحديده وقت التعاقد( ، المبـسسسسسسسسادالت 

النقدية أو ألصسسسل معين يمتلكه أحد الطرفين مقابل تدفق أو أصسسسل يمتلكه الطرف ابخر وفقاً لصسسسيغة تم ترتيبها 

 ً  .الشـرعية للصندوق الضـوابط مـع متوافقـة تكـون أن علـى خـرى،أ مشـتقات عقـود ( وأيمسبقا

 المشتقات عقود

هي ضسسسريبة القيمة المضسسسافة المطبقة بموجب أحكام نظام ضسسسريبة القيمة المضسسسافة الصسسسادر بموجب المرسسسسوم 

 هـ والئحته التنفيذية.2/11/1438بتاريخ  113الملكي رقم م/
 ونظامها المضافة القيمة ضريبة
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 الشروط واألحكام
 :صندوق االستثمار .1

 صندوق االستثمار، فئته ونوعه. اسم  .أ

 .أحكام الشريعة االسالميةالبدر للمرابحة بالدوالر األمريكي. صندوق أسواق نقد استثماري مفتوح متوافق مع  صندوق

 

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

 تسسساريخ فسسسي تحسسسديث آخسسسر تسسسم وقسسسد م، 1997أغسسسسطس 18 الموافسسسق هسسسـ 1418 الثسسساني ربيسسسع 14 فسسسي الصسسسندوق وأحكسسسام شسسسروط صسسسدرت

 .م11/05/2023هـ الموافق 21/10/1444

 الصندوق. تاريخ موافقة الهيئة على طرح وحدات .ج

 .م2009 فبراير 03 الموافق هـ 1430 صفر 08 بتاريخ الصندوق وحدات في االستمرار على الهيئة موافقة على الحصول تم

 

 .االستثمار وتاريخ استحقاق الصندوق صندوق مدة .د

 .المدة محدد غير مفتوح صندوق هو األمريكي بالدوالر للمرابحة البدر صندوق إن

 

 النظام المطبق:  .2

 واألنظمة التنفيذية ولوائحه المالية السوق لنظام خاضعانوشركة السعودي الفرنسي )مدير الصندوق(  األمريكي بالدوالر للمرابحة البدر صندوق إن

 .السعودية العربية المملكة في المطبقة العالقة ذات األخرى واللوائح

 

 :وممارساته االستثمار سياسات.3

 .األهداف االستثمارية للصندوق .أ

 متوافقة مالية بأدوات االسسستثمار طريق عن عوائد تحقيق إلى يهدف مفتوح نقد أسسسواق صسسندوق هو األمريكي بالدوالر للمرابحة البدر صسسندوقإن 

 .السيولة وتوفير المال رأس على الحفاظ معأحكام الشريعة اإلسالمية  مع

 

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

  والمضاربة المرابحة عمليات الحصر ال المثال سبيل علىيستثمر الصندوق في عمليات التمويل المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية. 

  الفرنسي السعودي البنك بينها من تشمل قد ،العالميةمع مؤسسات مالية مختلفة في األسواق  الصندوقيستثمر. 

 االستثمار استراتيجيات مع يتفق بما وذلك األمريكي الدوالر الصندوق عملة غير مختلفة بعمالت الصندوق استثمارات تكون قد. 

 الصندوق أصول من% 35 نسبته ما عن الشراء وقت تزيد ال أن على الصكوك وشراء تقييم الصندوق لمدير يحق. 

  المشسسابهة والمتوافقة مع المعايير الشسسرعية والمرخصسسة من  االسسستراتيجية ذاتيسسستثمر الصسسندوق في وحدات الصسسناديق االسسستثمارية العامة

أصسسسول  صسسسافي قيمة % من20اطر المماثلة بنسسسسبة ال تتجاوز هيئة السسسسوق المالية او لهيئة رقابية مماثلة خارل المملكة ذات مسسسستوى المخ

 الصندوق.

  من صافي قيمة أصول الصندوق5بنسبة ال تتجاوز  إعادة الشراء المعاكس واتفاقياتإعادة الشراء  اتفاقياتيستثمر الصندوق في %. 

 

 سياسة تركيز االستثمار. .ج

عمليسسات المرابحسسة  الحصسسر ال المثسسال سسسبيل علسسى معسسايير اللجنسسة الشسسرعيةالتمويسسل المتوافقسسة مسسع  عمليسساتاسسستثمارات الصسسندوق فسسي  تتركسسز

فسسسي األسسسسواق العالميسسسة، قسسسد تشسسسمل مسسسن بينهسسسا البنسسسك السسسسعودي  مختلفسسسة ماليسسسةوالمضسسساربة، كمسسسا يحسسسق للصسسسندوق أن يسسسستثمر مسسسع مؤسسسسسات 

 اسسسستراتيجيات مسسسع يتفسسسق بمسسسا وذلسسسك األمريكسسسي السسسدوالر الصسسسندوق عملسسسة غيسسسر مختلفسسسة بعمسسسالت الصسسسندوق اسسسستثمارات تكسسسون وقسسسد .الفرنسسسسي

 .االستثمار

 

 

 نسبة االستثمار. .د

 :بحدها األدنى واالعلى لصندوقنسب استثمارات ا التالي الجدول يوضح
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 الحد األعلى الحد األدنى نوع االستثمار

 %100 %0 النقد، أدوات أسواق النقد 

 %35 %0 صكوك

 %20 %0 العامناديق أدوات أسواق النقد ذات الطرح ص

 %5 %0 اتفاقيات إعادة الشراء واتفاقيات إعادة الشراء المعاكس

 

  إحدى وكاالت التصسسسنيف االئتماني  سسسستثمارات الصسسسندوق واألطراف النظيرة حسسسسب ما تحددهالالحد األدنى للتصسسسنيف االئتماني يتم تحديد

او عن طريق الية التقييم الداخلية المعتمدة لدى مدير الصسسسسسسندوق. لمدير موديز / فيتش / كابيتال انتيليجنس  /الدولية: سسسسسسستاندرد آند بورز 

الصسسسسسندوق الحق المطلق في تصسسسسسنيف أداة اسسسسسستثمار معينة او طرف نظير )تصسسسسسنيف ائتماني اسسسسسستثماري او اقل من التصسسسسسنيف االئتماني 

 ية لتحديد التصنيف.االستثماري( وقد يعتمد في تقديره على األبحاث الداخلية او عن طريق المصادر الخارج

  يحق لمدير الصندوق اإلبقاء على جزء أكبر أو كل أصول الصندوق على صورة نقد أو على شكل استثمارات قصيرة األجل في حال اعتقد

 ً  .أن ظروف السوق أو الظروف االقتصادية غير مالئمة نسبيا

 

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

 .السعودي السوق بينها منوالثابت العالمية  الدخلسواق النقد وأ

 

 استثمار مدير الصندوق في وحدات الصندوق. .و

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

 .يملكونها

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

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

 .الصندوق في المشتركين لوحدات مماثلة معاملة االستثمارا يعامل هذ

 

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

 وكبسسسسار االئتمسسسساني التصسسسسنيف علسسسى يركسسسسز حيسسسسث واالسسسسسالمية، النقديسسسة للودائسسسسع المسسسسستلمة الجهسسسسات وتحليسسسل بدراسسسسسة الصسسسسندوق مسسسسدير يقسسسوم

 .اخرى جهة عن لجهة أكبر وزن تعطي التي المحاسبية النسب من لعدد باإلضافة المالك

 

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

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

 

 .ايمكن للصندوق االستثمار فيه التي األخرى األصول أوعلى أنواع األوراق المالية  القيود .ط

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

  مسسسن صسسسافي 10يحسسسق للصسسسندوق الحصسسسول علسسسى تمويسسسل متوافسسسق مسسسع الشسسسريعة اإلسسسسالمية علسسسى أن ال تتجسسساوز نسسسسبة االقتسسسراض %

االقتسسسراض مسسسن مسسسدير الصسسسندوق أو أي مسسسن الشسسسركات التابعسسسة  باسسسستثناءقيمسسسة أصسسسوله وذلسسسك حسسسسب التقسسسدير المطلسسسق لمسسسدير الصسسسندوق 

 .االسترداداتلها لتغطية 

 الصندوق أصول من% 35 نسبته ما عن الشراء وقت تزيد ال أن على الصكوك وشراء تقييم الصندوق لمدير يحق. 

 السوق هيئة من والمرخصة الشرعية المعايير مع والمتوافقة المشابهة العامة االستثمارية الصناديق وحدات في االستثمار للصندوق يحق 

 .الصندوق أصول قيمة صافي من% 20 تتجاوز ال بنسبة المماثلة المخاطر مستوى ذات المملكة خارل مماثلة رقابية لهيئة او المالية

 االسسسستثمار صسسسناديق الئحة تفرضسسسها التي والحدود بالقيود األمريكي بالدوالر للمرابحة البدر لصسسسندوق إدارته خالل الصسسسندوق مدير يلتزم 

  .وأحكام الصندوق وشروط

 

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

االسسسسستراتيجية المشسسسسابهة والمتوافقسسسسة مسسسسع المعسسسسايير الشسسسسرعية  ذاتيحسسسسق للصسسسسندوق االسسسسستثمار فسسسسي وحسسسسدات الصسسسسناديق االسسسسستثمارية العامسسسسة 

% مسسسن 20لمخسسساطر المماثلسسسة بنسسسسبة ال تتجسسساوز و لهيئسسسة رقابيسسسة مماثلسسسة خسسسارل المملكسسسة ذات مسسسستوى اأوالمرخصسسسة مسسسن هيئسسسة السسسسوق الماليسسسة 

 صافي قيمة أصول الصندوق.
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Public Public 

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

 .أصول الصندوق

مسسسن صسسسافي قيمسسسة  %10نسسسسبة االقتسسسراض يحسسسق للصسسسندوق الحصسسسول علسسسى تمويسسسل متوافسسسق مسسسع الشسسسريعة اإلسسسسالمية علسسسى أن ال تتجسسساوز 

أصسسسوله وذلسسسك حسسسسب التقسسسدير المطلسسسق لمسسسدير الصسسسندوق باسسسستثناء االقتسسسراض مسسسن مسسسدير الصسسسندوق أو أي مسسسن الشسسسركات التابعسسسة لهسسسا لتغطيسسسة 

 .تاالستردادا

 

 .نظير طرف أي مع للتعامل األعلى الحد .ل

 .يوجد ال

 

 .الصندوق مخاطر إلدارة الصندوق مدير سياسة .م

 عليهسسسامراقبسسسة العائسسسد علسسسى صسسسافي الموجسسسودات وإجسسسراء التعسسسديالت  خسسسالل مسسسنموجسسسودات أخسسسرى اليسسسدير الصسسسندوق محفظسسسة اسسسستثماراته و

علسسى ضسسوء التغيسسرات التسسي تطسسرأ علسسى ظسسروف السسسوق وفقسساً لشسسروط وأحكسسام الصسسندوق. يعتمسسد هيكسسل رأس المسسال علسسى إصسسدار الوحسسدات 

 واستردادها. 

 مقتنسسسساهفسسسسي أدوات ماليسسسسة مختلفسسسسة وفقسسسساً لسياسسسسسته االسسسسستثمارية. ويسسسستم تصسسسسنيف االسسسسستثمارات كاسسسسستثمارات  باالسسسسستثماراتيحسسسستفظ الصسسسسندوق 

االئتمسسسان  ومخسسساطرالخاصسسسة  تالعمسسسوال أسسسسعارأي صسسسكوك وودائسسسع متوافقسسسة مسسسع الشسسسريعة. يتعسسسرض الصسسسندوق لمخسسساطر  بالتكلفسسسة المطفسسسأة

 السيولة ومخاطر العمالت وتكون سياسة إدارتها كالتالي: مخاطرو

 

 يتعسسرض الصسسندوق لمخسساطر أسسسعار العمسسوالت علسسى موجوداتسسه التسسي تحمسسل عمولسسة بمسسا فيهسسا  - مخاااطر أسااعار العمااوالت الخاصااة

للحسسسد مسسسن هسسسذه المخسسساطر يقسسسوم مسسسدير الصسسسندوق بمراقبسسسة وة والودائسسسع المتوافقسسسة مسسسع الشسسسريعة. أمقتنسسساة بالتكلفسسسة المطفسسسال الصسسسكوك

 بصورة منتظمة. تالعموال أسعارالتغيرات في 

 

  ة أبالتكلفسسسة المطفسسس المقتنسسساهاالسسسستثمارات وبشسسسأن األرصسسسدة لسسسدى البنسسسوك  االئتمسسسانق لمخسسساطر يتعسسسرض الصسسسندو - االئتماااانمخااااطر

بالتعامسسسسل مسسسسع  االئتمسسسسانوالسسسسذمم المدينسسسسة األخسسسسرى. يسسسسسعى مسسسسدير الصسسسسندوق للحسسسسد مسسسسن مخسسسساطر  الشسسسسريعة مسسسسع المتوافقسسسسة والودائسسسسع

 تركيسسسزجيسسسد ومراقبسسسة التعسسسرض ووضسسسع حسسسدود لالسسسستثمارات الفرديسسسة. لسسسم يحسسسدد مسسسدير الصسسسندوق أي  ائتمسسسانيأطسسسراف ذات تصسسسنيف 

 بسسسالموجودات المتعلقسسسة االئتمسسسان مخسسساطر أقصسسسى الدفتريسسسة القيمسسسة وتعسسسد ات،ناتجسسسة مسسسن االسسسستثمار االئتمسسسانلمخسسساطر  جسسسوهري

 .المالية

 

 .االسترشادي المؤشر .ن

، وهسسسو متوسسسسط معسسسدل شسسسهر واحسسسد لسسسسعر نقسسساط أسسسساس 10لشسسسهر واحسسسد    SOFR المؤشسسسر االسترشسسسادي للصسسسندوق هسسسو متوسسسسط معسسسدل

 .التمويل اليومي المضمون

 هو مؤشر عام يحصل عليه مدير الصندوق من خالل موقع بلومبرل.

 

 .المشتقات عقود .س

 .األسعار تقلب مخاطر من والتحوط االستثمار أهداف تحقيق بغرض المشتقات عقود الصندوق مدير يستخدم قد

 

 

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

 .يوجد ال

 

 : الصندوق في لالستثمار الرئيسية المخاطر .4

 .النقد أسواق أدوات في تتركز التي استثماراته لتكوين نتيجة وحداته قيمة في للتقلبات الصندوق يتعرض قد .أ

 مؤشسسسسراً  يعسسسسد ال للصسسسسندوق، االسترشسسسسادي للمؤشسسسسر السسسسسابق واألداء األمريكسسسسي بالسسسسدوالر للمرابحسسسسة البسسسسدر لصسسسسندوق السسسسسابق األداء إن .ب

 .المستقبل في الصندوق أداء على

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

ً  يعسسسد ال األمريكسسسي بالسسسدوالر للمرابحسسسة البسسسدر صسسسندوق فسسسي االسسسستثمار أن مسسسن المسسسستثمرين الصسسسندوق مسسسدير يحسسسذر .د  بنسسسك، أي لسسسدى إيسسسداعا

ً  ارتفاعا األسعار لتذبذب عرضة بطبيعتها الصندوق أصول أن حيث  .وانخفاضا

 .الصندوق في االستثمار عند األموال خسارة مخاطر من المستثمرين الصندوق مدير يحذر .ه
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 المحتمسسسل مسسسن ظسسسروف وأي الصسسسندوق لهسسسا المعسسسرض والمخسسساطر الصسسسندوق، فسسسي باالسسسستثمار والمرتبطسسسة المحتملسسسة الرئيسسسسية المخسسساطر .و

 .وعائداته الصندوق أصول قيمة صافي في تؤثر أن

 

 مخسسساطر عسسسدم التسسسسديد مسسسن قبسسسل أطسسسراف المؤسسسسسات الماليسسسة التسسسي يتعامسسسل  - لقاااة باالئتماااان واألطاااراف المقابلاااةالمخااااطر المتع

يسسسسعى مسسسسدير  الصسسسندوق مسسسن خاللهسسسا. وعليسسسسه فسسسلن الصسسسندوق معسسسرض لمخسسسساطر االئتمسسسان فسسسي محافظسسسه االسسسسستثمارية والعوائسسسد.

الصسسسندوق إلسسسى الحسسسد مسسسن مخسسساطر االئتمسسسان عسسسن طريسسسق مراقبسسسة توزيسسسع االئتمسسسان ووضسسسع حسسسدود لالسسسستثمارات مسسسع المؤسسسسسات 

 .الصندوق معها يتعامل التيالمالية 

 

 تذبذب أسعار السلع على قيمة وأرباح الصندوق.قد يؤثر  - مخاطر السلع 

 

 عملسسسة الصسسسندوق  أمسسسا. األجنبيسسسةقسسسد تتقلسسسب قيمسسسة األوراق الماليسسسة نتيجسسسة لتغيسسسر فسسسي صسسسرف أسسسسعار العمسسسالت   - خااااطر العملاااةم

األساسسسسية فهسسسي السسسدوالر األمريكسسسي والعمسسسالت األخسسسرى ويقسسسوم مسسسدير الصسسسندوق حسسسسب تقسسسديره باسسسستخدام أدوات ماليسسسة تسسسساهم فسسسي 

 .األسعارالحماية من التقلبات في 

 

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

 

 قسسسوي، وهسسسو خاضسسسع لشسسسروط وأحسسسوال السسسسوق العسسسالمي ونمسسسو  باقتصسسسادتتمتسسسع المملكسسسة العربيسسسة السسسسعودية  - لمخااااطر االقتصااااديةا

السسسسعودي بعوامسسسل عديسسسدة مثسسسل: تذبسسسذب أسسسسعار السسسنفط، نسسسسب األربسسساح، التضسسسخم، السسسسيولة،  االقتصسسسادالعسسسالمي. قسسسد يتسسسأثر  االقتصسسساد

 قيمة األوراق المالية التابعة للصندوق. على سلبيةيجابية أو إى قد يكون لها تأثيرات تدفق رؤوس األموال، وعوامل أخر

 

 شسسسسركات عسسسسن الصسسسسادرة الماليسسسسة واألوراق األجنبيسسسسة الماليسسسسة األوراق تنطسسسسوي قسسسسد - ألسااااواق العالميااااةمخاااااطر االسااااتثمار فااااي ا 

 السسسدول، هسسسذه فسسسي والنظاميسسسة واالقتصسسسادية السياسسسسية بسسسالظروف تتعلسسسق مخسسساطر علسسسى الخسسسارل فسسسي اعمسسسال لهسسسا ماليسسسة ومؤسسسسسات

 السياسسسسسية او التضسسسسخم ومعسسسسدالت االقتصسسسسادي كاالنكمسسسسا  االقتصسسسسادية األوضسسسساع فسسسسي التغييسسسسر خطسسسسر المخسسسساطر هسسسسذه وتشسسسسمل

 وكسسسسذلك السسسسدول، لهسسسسذه المسسسسالي النظسسسسام كانهيسسسسار النظاميسسسسة او واإلقليميسسسسة العالميسسسسة السياسسسسسية التغيسسسسرات عسسسسن الناتجسسسسة كالشسسسسكوك

ً  يسسسسؤثر ممسسسسا والحكوميسسسسة المحليسسسسة واللسسسسوائح المحاسسسسسبة وأنظمسسسسة والتشسسسسريعات التنظيميسسسسة البيئسسسسة فسسسسي التغيسسسسرات  أداء علسسسسى سسسسسلبا

 .الوحدة وسعر الصندوق

 

 يقبسسسل المشسسسترك أن قيمسسسة أصسسسول الصسسسندوق يمكسسسن أن تتسسسأثر بعوامسسسل مختلفسسسة ولكسسسن غيسسسر  - المخااااطر المتعلقاااة بأحااادا  معيناااة

المشسسسسترك ويوافسسسسق علسسسسى أن قيمسسسسة  يفهسسسسم .وعوامسسسسل تتعلسسسسق بالتشسسسسريعات واألنظمسسسسةمحسسسسدودة، منهسسسسا عوامسسسسل سياسسسسسية واقتصسسسسادية 

الصسسسندوق لسسسن يكسسسون ملسسسزم بقبسسسول طلسسسب اسسسسترداد الوحسسسدات بقيمسسسة  مسسسدير وأن والهبسسسوط،وحسسسدات الصسسسندوق معرضسسسة للصسسسعود 

الطسسسسرح، ويتحمسسسسل مالسسسسك الوحسسسسدات المسسسسسئولية عسسسسن أي خسسسسسارة ماليسسسسة قسسسسد تترتسسسسب علسسسسى االسسسسستثمار فسسسسي الصسسسسندوق، علمسسسسا بسسسسأن 

 االستثمار بالصندوق ال يعد إيداعا لدى أي بنك محلي. يسوق أو يبيع األوراق المالية أو تابع صندوق االستثمار.

 

 القسسسسرارات   -علسسسسى سسسسسبيل السسسسذكر ال الحصسسسسر - مثسسسسل قسسسساهرة ظسسسسروف عسسسسن الناتجسسسسة المخسسسساطر هسسسسي - الظااااروف القاااااهرة مخاااااطر

الحكوميسسسسسة أو الحسسسسسروب أو االضسسسسسطرابات المدنيسسسسسة أو العصسسسسسيان المسسسسسدني أو الكسسسسسوارث الطبيعيسسسسسة أو الحصسسسسسار االقتصسسسسسادي أو 

ق التسسسداول أو عسسسدم السسستمكن مسسسن التواصسسسل مسسسع السسسسوق ألي سسسسبب المقاطعسسسة التجاريسسسة أو القسسسرارات التشسسسريعية ليسسسسواق أو تعليسسس

كسسسان أو تعطسسسل لنظسسسام الحاسسسسب ابلسسسي أو أي سسسسبب ال يخضسسسع لسسسسيطرة مسسسدير الصسسسندوق أو الصسسسناديق التسسسي يسسسستثمر فيهسسسا.  فسسسي 

هرة. حسسسال وقسسسوع أي مسسسن أحسسسداث الظسسسروف القسسساهرة فسسسسيتم تأجيسسسل أي التسسسزام علسسسى الصسسسندوق وفقسسساً لمسسسا يقتضسسسيه حسسسدث القسسسوة القسسسا

اإلشسسسارة  وتجسسسدر سسسسيقوم مسسسدير الصسسسندوق بسسسلعالن حسسسدث القسسسوة القسسساهرة وسسسسيكون ملسسسزم لجميسسسع المسسسستثمرين فسسسي الصسسسندوق.   كمسسسا

إلسسى أن مسسدير الصسسندوق لسسن يكسسون مسسسئوالً تجسساه مسسالكي الوحسسدات ألي خسسسارة مؤقتسسة أو دائمسسة السسستثماراتهم سسسواء بشسسكل مباشسسر 

 أو غير مباشر بسبب أي قوة قاهرة.

 سسسستكون ملزمسسسة للورثسسسة  األخسسسرى مسسسستنداته وكافسسسة الصسسسندوق أحكسسسامإذا كسسسان المشسسسترك فسسسرداً فسسسلن شسسسروط و - الوفااااة حالاااة مخااااطر

علسسسى  الوحسسسدات مالسسسكموافقسسسة  ىومنفسسسذي الوصسسسية ومسسسديري التركسسسة والممثلسسسين الشخصسسسيين ومسسسؤتمني وخلفسسساء المشسسسترك، ولسسسن تلغسسس

وإذا كسسسان المشسسسترك كيانسسساً قانونيسسساً فسسسلن هسسسذه االتفاقيسسسة لسسسن تلغسسسى  رك. تلقائيسسساً عنسسسد وفسسساة أو عجسسسز المشسسست الصسسسندوق مسسسستنداتهسسسذه 

بشسسسكل تلقسسسائي عنسسسد وفسسساة أو إفسسسالس أو حسسسل أي شسسسريك أو مسسسساهم فيهسسسا.  وبغسسسض النظسسسر عسسسن هسسسذه الشسسسروط فلنسسسه يحسسسق لمسسسدير 

اً مسسسن المحكمسسسة أو الصسسسندوق ووفقسسساً لتقسسسديره المطلسسسق وقسسسف أي تعسسسامالت تتعلسسسق بهسسسذه االتفاقيسسسة لحسسسين تسسسسلم مسسسدير الصسسسندوق أمسسسر
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توكيسسسل أو أي دليسسسل أخسسسر يكسسسون مرضسسسياً لسسسه للصسسسالحية المخولسسسة للورثسسسة ومنفسسسذي الوصسسسية ومسسسديري التركسسسة والممثلسسسين الشخصسسسيين 

 والمؤتمنين أو الخلفاء للسماح بتنفيذ تلك التعامالت.

 

 الفائسسسدة، معسسسدل فسسسي للتغيسسسر نتيجسسسة الماليسسسة األدوات قيمسسسة تقلسسسب عسسسن الناتجسسسة المخسسساطر هسسسي - الفائااادة معااادالت تقلباااات مخااااطر 

ي االسسسسواق التسسسي يسسستم فيهسسسا تسسسداول األوراق الماليسسسة بأنواعهسسسا مثسسسل أسسسسواق األوراق الماليسسسة مسسسن أسسسسهم هسسس الماليسسسة األدوات وتعتبسسسر

ً  يسسسسؤثر ممسسسساوسسسسسندات وأسسسسسواق المشسسسستقات وأسسسسسواق السسسسسلع وأسسسسسواق السسسسدين المسسسسالي مسسسسن ديسسسسون قصسسسسيرة األجسسسسل،   أداء علسسسسى سسسسسلبا

 .الوحدة وسعر الصندوق

 

 عسسسسن االسسسستثمارات أحسسسد خسسسسرول حسسسال فسسسي الشسسسرعية االسسسسستثمارات مخسسساطر تتمثسسسل  - الشاااارعية باالساااتثمارات متعلقاااة مخااااطر 

ً  يسسؤثر ممسسا مناسسسبة غيسسر تكسسون قسسد بأسسسعار االسسستثمارات هسسذه مسسن السستخلص السسى يسسؤدي ممسسا للصسسندوق الشسسرعية المعسسايير  علسسى سسسلبا

 .الوحدة وسعر الصندوق أداء

 

 االسسسستراتيجية فسسسي لسسسه مماثلسسسة صسسسناديق فسسسي اال الصسسسندوق يسسسستثمر لسسسن  -األخااارى  االساااتثمار صاااناديق فاااي االساااتثمار مخااااطر 

ً  يسسسؤثر ممسسسا فيسسسه المسسسستثمر الصسسسندوق وحسسسدة سسسسعر تقلبسسسات بسسسسبب مخسسساطر تنسسستج قسسسد لكسسسن المخسسساطر، ومسسسستوى  أداء علسسسى سسسسلبا

 .الوحدة وسعر الصندوق

 

 :آلية تقييم المخاطر .5

 .الصندوق بأصول المتعلقة المخاطر لتقييم داخلية آليةنظم إدارية و بوجود الصندوق مدير يقر

 

 الصندوق:  فيالمستهدفة لالستثمار  الفئة .6

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

 

 قيود / حدود االستثمار: .7

  صافي قيمة أصوله وذلك  % من10تتجاوز نسبة االقتراض يحق للصندوق الحصول على تمويل متوافق مع الشريعة اإلسالمية على أن ال

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

 الصندوق أصول من% 35 نسبته ما عن الشراء وقت تزيد ال أن على الصكوك وشراء تقييم الصندوق لمدير يحق. 

 والمرخصة الشرعية المعايير مع والمتوافقة المشابهةاالستراتيجية  ذات العامة االستثمارية الصناديق وحدات في االستثمار للصندوق يحق 

 أصسسول صسسافي قيمة من% 20 تتجاوز ال بنسسسبة المماثلة المخاطر مسسستوى ذات المملكة خارل مماثلة رقابية لهيئة او المالية السسسوق هيئة من

 .الصندوق

 االسسسسستثمار صسسسسناديق الئحة تفرضسسسسها التي والحدود بالقيود األمريكي بالدوالر للمرابحة البدر لصسسسسندوق إدارته خالل الصسسسسندوق مدير يلتزم كما

 .وشروط وأحكام الصندوق

 

 العملة: .8

 .األمريكي الدوالر 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  

 

صسافي قيمة أصسول الصسندوق في اخر يوم  أسساس على شسهري بشسكل خصسمها ويتم يومي بشسكل تحسسب سسنوياً،% 0.02

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

 رسوم اإلدارة

 ،من صسسافي قيمة أصسسول الصسسندوق كأتعاب إدارة مسسستحقة -كحد أقصسسى-% في السسسنة 0.50 على يحصسسل مدير الصسسندوق

 سسستتم حيث الوحدات مالكي جميع على ذلك وينطبقتحتسسسب بصسسورة تراكمية بشسسكل يومي ويتم خصسسمها بشسسكل شسسهري. 

 .بالمساواة معاملتهم
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والتدقيقرسوم المراجعة   
ويتم احتسسسساب تلك األتعاب بصسسسورة تراكمية بشسسسكل  ،وثالثون ألف( لاير سسسسعودي كحد أقصسسسى في السسسسنة ثالثة) 33,000

 يومي وتخصم على أساس سنوي.

 رسوم التسجيل )تداول(
احتساب تلك األتعاب بصورة تراكمية بشكل يومي وتخصم على أساس  السنة ويتمف( لاير سعودي في ا)خمسة آ 5,000

 سنوي.

 رسوم التمويل
في ملخص  على حسسسسسب أسسسسسعار التمويل السسسسسائدة للبنوك العاملة في المملكة، وسسسسسيتم اإلفصسسسساح عن ذلك في حال حدوثه

 اإلفصاح المالي السنوي

الشرعية اللجنة أتعاب  .يوجد ال 

 ال يوجد. مصاريف التوزيع

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

 .في ملخص اإلفصاح المالي السنوي حدوثه حال

 

أتعاب خدمات تتعلق بسجل 

تمالكي الوحدا  

 ال يوجد.

 رسوم المؤشر

 االسترشادي
 .يوجد ال

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

 على أساس سنوي.

أتعاب أعضاء مجلس إدارة 

 الصندوق

ً المطروحة طرحاً عاماً  كابيتال الفرنسي السعودي شركة صناديق جميع تشمل األتعاب هذه  ستكون األتعاب تلك بأن علما

 تخصيص سيتم حيث سنوي بشكل متغيرة

 يوم كل في تراكمية بصسسورة احتسسسابها ويتم وتناسسسب، نسسسبة األصسسول حجم على بناءً  األتعاب تلك من صسسندوق كل حصسسة

 .سنوي أساس على وتخصم يميتق

 الفرنسسسي السسسعودي شسسركة صسسناديق جميع إدارة مجلس أعضسساء ومصسساريف أتعاب إلجمالي السسسنوي األقصسسى الحد يقدر

مائة  وتسع)ألف 1,963.86ب األتعاب هذه من الصندوق حصة وتقدر سعودي لاير(  ألف)ستون 60,000 بمبلغ  كابيتال

( لاير سسسعودي في السسسنة  حصسسة الصسسندوق من هذه  األتعاب سسستتغير سسسنوياً وفقاً و سسست و ثمانون هللة وسسستونو ثالث 

)خمسة عشر ألف (  15,000علما بأن كل عضو مستقل )عضوين( سيتقاضى مبلغ ألصول الصندوق )زيادة أو نقصاً(، 

 ،(الصندوق إدارة مجلس اجتماعات لعدد األدنى الحد وهو السنة في اجتماعين أقصى بحد)لاير سعودي عن كل اجتماع 

 .العامة الفرنسي السعودي شركة صناديق جميع عن وذلك
 

شمل ال الصندوق يتحملها التي أعاله المذكورة واألتعاب والمصاريف الرسوم جميع*   شكل منفصل وفقاً للنسب التي  المضافة القيمة ضريبة ت والتي يدفعها الصندوق لمدير الصندوق ب

 إلى إضافة مستحقة ضرائب أي دفع وسيتم السعودية، العربية المملكة في مستقبال ستفرض التي أو المفروضة الضرائب من أي ينص عليها نظام ضريبة القيمة المضافة، كما ال تشمل

 .الصندوق أصول من خصمها ويتم المستحقة واألتعاب والمصاريف الرسوم

 .الفعلية المصاريف و 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

 .يومي بشكل تحسب .سنوياً % 0.02 الحفظ رسوم

 أسسسسسساس على شسسسسسهري بشسسسسسكل تدفع

صسسسافي قيمة أصسسسول الصسسسندوق في 

 اخر يوم عمل من كل شهر.

 .سعودي لاير 112.50 معامالت رسوم
 عن الحفظ ألمين يدفع مقطوع مبلغ

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

 رسوم اإلدارة

. -كحد أقصسسى-% سسسنوياً 0.50

 مالكي جميع على ذلك وينطبق

 معاملتهم سسسسسسستتم حيث الوحدات

 .بالمساواة

بصسسسسسورة تراكمية بشسسسسسكل  تحسسسسسسب

 يومي.
 بشكل شهري. تدفع

 والتدقيقرسوم المراجعة 
لاير سسسسسسسعودي كحسسد  33,000

 أقصى في السنة.

بصسسسسسورة تراكمية بشسسسسسكل  تحسسسسسسب

 يومي.
 .سنوي نصف أساس على تدفع

 لاير سعودي. 5,000 التسجيل )تداول(رسوم 
بصسسسسسورة تراكمية بشسسسسسكل  تحسسسسسسب

 يومي.
 .سنوي أساس على تدفع
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 رسوم التمويل
في ملخص اإلفصسسساح المالي  حدوثه حال في ذلك عن اإلفصسسساح وسسسسيتم ،على حسسسسب أسسسسعار التمويل السسسسائدة

 .السنوي

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

  في ملخص اإلفصاح المالي السنوي حدوثه حال في ذلك عن

 .يوجد ال الشرعية اللجنة أتعاب

 ال يوجد. مصاريف التوزيع

أتعاب خدمات تتعلق بسجل 

 تمالكي الوحدا
 ال يوجد.

 ال يوجد. االسترشادي رسوم المؤشر

 لاير سعودي سنوياً. 7,500 رسوم الجهات الرقابية 
بصسسسسسورة تراكمية بشسسسسسكل  تحسسسسسسب

 يومي.
 .سنوي أساس على تدفع

أتعاب أعضاء مجلس إدارة 

 الصندوق

 الصسسسسسسنسسدوق حصسسسسسسسة تقسسدر -

سسسسسسسعودي  لاير  1,963.86

سسسنوياً، وهي حصسسة تقديرية 

قد تتغير سنوياً وفقاً ألصول 

 الصندوق.

 

 إلسسسسسسسى بسسسسسسساإلضسسسسسسسسسسسسافسسسسسسسة -

كسسسل عضسسسسسسسسسو 15,000.00

مسسسستقل )عضسسسوين( عن كل 

 أقصسسسسسسسى بسحسسسداجستسسمسسساع )

 وهو السسسسسسنة في اجتماعين

 اجتماعات لعدد األدنى الحد

 ،(الصسسسسسندوق إدارة مجلس

 صسسسسسناديق جميع عن وذلك

 الفرنسسسي السسسعودي شسسركة

 .العامة

 يوم كل تراكمية بصسسسسسسورة تحسسسسسسسب

 .يميتق
 .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 مئوية المبلغ بالريال السعودي التصنيف

 %0.0051 1,400 مكرر رسوم التسجيل تداول

 %0.0073 2,000 مكرر رسوم الجهات الرقابية

 0.0259% 33,000 مكرر أتعاب المحاسب القانوني

 %0.0020 535 مكرر مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 - - مكرر رسوم احتساب المؤشر

 - - مكرر رسوم الصفقات

 - - مكرر رسوم التمويل

 %0.0112 3,059 غير مكرر أخرى

 %0.0211 5,763 مكرر رسوم الحفظ

 %0.3818 104,492 مكرر رسوم االدارة

 - - مكرر المراجعة الشرعية
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اجمالي التكاليف المحملة على 

 الصندوق

 :نسبة التكاليف المتكررة

نسبة التكاليف غير 

 المتكررة:

124,003 

3.059 

0.4533% 

0.0112% 

 

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

 المبكر االسترداد أو االسترداد االشتراك، على مفروضة رسوم أي يوجد ال. 

 على النحو التالي وهيمستحقة على مالكي الوحدات  التحويل رسوم تكون: 

 كما لو كانت طلب اسسسترداد من صسسندوق وطلب اشسستراك في صسسندوق آخر مع  كابيتال فرنسسسي السسسعودي صسسناديق بين التحويلعامل ي

يتم حسم  كمافيها.  االستثمارالتي ينوي المشترك  اليها المحولالخاصة بالصناديق  األحكاموالشروط و األحكامبهذه الشروط و االلتزام

إن وجدت إضافة إلى الضرائب المفروضة، إذا كان هنالك فرق في العملة  اليه المحولفي الصندوق  باالشتراكأي مصاريف خاصة 

ً التحويلبين الصناديق التي وقع بينها   .الوقت ذلك في دلسعر الصرف السائ ، يقوم المدير بتحويل المتحصل وفقا

 

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

وينطبسسسق  مناسسسسباً، ذلسسسك رأى مسسسا متسسسى إلغاءهسسسا او الوحسسسدات لمسسسالكي الصسسسندوق إدارة أتعسسساب علسسسى تخفيضسسسات مسسسنح الصسسسندوق لمسسسدير يجسسسوز

 ذلك على جميع مالكي الوحدات حيث ستتم معاملتهم بالمساواة. 

 

 .والضريبة بالزكاة المتعلقة المعلومات .و

 .ينطبق حيثما والدخل للزكاة العامة الهيئةالصندوق ألحكام وأنظمة  يخضع

ً  األخسسسرى والمصسسساريف والرسسسسوم اإلدارة برسسسسوم يتعلسسسق فيمسسسا الصسسسندوق علسسسى المضسسسافة القيمسسسة ضسسسريبة تطبسسسق كمسسسا  القيمسسسة لنظسسسام وفقسسسا

 تلسسسك مسسسالكي علسسسى المسسسستثمرون يملكهسسسا التسسسي االسسسستثمارية الوحسسسدات عسسسن الزكسسساة إخسسسرال مسسسسؤولية وتقسسسع. التنفيذيسسسة والئحتسسسه المضسسسافة

 .للصندوق المالية القوائم في الصندوق على المطبقة الضريبة مصاريف عن اإلفصاح سيتم كما الوحدات،

 

 .الصندوق مدير يبرمها خاصة عموالت أي .ز

 يجوز لمدير الصندوق ابرام ترتيبات العمولة الخاصة إذا توافرت الشروط ابتية:

  بتقديم خدمات التنفيذ بأفضل الشروط لمدير الصندوق.إذا قام الشخص المسؤول عن تنفيذ الصفقة 

 .إذا جاز اعتبار السلع أو الخدمات التي يتلقاها مدير الصندوق بشكل معقول على أنها لمنفعة عمالء مدير الصندوق 

 .إذا كان مبلغ أي رسوم أو عمولة مدفوعة لمقدم السلع أو الخدمات معقوالً في تلك الظروف  

مولسسسة الخاصسسسة الترتيبسسسات التسسسي يتلقسسسى بموجبهسسسا مسسسدير الصسسسندوق سسسسلعاً او خسسسدمات لقسسساء عمولسسسة يسسستم دفعهسسسا مقابسسسل ويقصسسسد بترتيبسسسات الع

 الخدمة التي توجه من خالل مزود الخدمة.

 

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

 .الصندوق عملة أساس

 بالدوالر األمريكي كنسبة مئوية الرسوم

 2,000.00  مبلغ االشتراك

 0.1078 %0.0054 رسوم التسجيل تداول

 0.1540 %0.0077 رسوم الجهات الرقابية

المحاسب القانونيأتعاب   0.033% 0.6600 

 0.0241 %0.0012 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 - %0.0000 رسوم احتساب المؤشر

 0.1213 %0.0061 رسوم الصفقات

 - %0.0000 رسوم التمويل

 0.0963 %0.0048 اخرى

 0.4189 %0.0210 رسوم الحفظ

 8.3932 %0.4197 رسوم االدارة

  اجمالي الرسوم
10.0063 
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 يم و التسعير:يالتق .10

 .الصندوق أصول من أصل كل يميتق طريقة .أ

يم بناًء على جميع األصول التي تضمها المحفظة مخصوماً منها المستحقات يويكون تحديد التقيم على أساس العملة ي، يتم التقيميتق يوم كل في

 :يم على نوع األصل كما يلييالخاصة بالصندوق في ذلك الوقت. وتعتمد طريقة التق

 ية باإلضافة إلى األرباح يتم تحديد قيمة أصول الصندوق التي يتم استثمارها في أدوات سوق النقد )المرابحة( على أساس القيمة األسم

 .يميالمتراكمة حتى يوم التق

 يم الصكوك غير المدرجة باستخدام القيمة الدفترية باإلضافة إلى األرباح المتراكمةييتم تق. 

 يم الصكوك المدرجة أو المتداولة في أي سوق مالية منظمة أو على نظام تسعير آلي، فسيتم استخدام سعر آخريأما بالنسبة ألغراض تق 

يم باستخدام يصفقة تمت في ذلك السوق أو النظام. وإذا كانت ظروف تلك السوق أو ذلك النظام ال تسمح باستخدام هذه الطريقة فيجوز التق

 .القيمة الدفترية باإلضافة إلى األرباح المتراكمة

 عاملكل يوم ت في حال استثمر الصندوق في صندوق استثماري آخر، سيستخدم آخر سعر وحدة معلن عنه. 

 حفظ بالنسبة إلى أي استثمار آخر يعتمد مدير الصندوق على القيمة العادلة التي يحددها بناء على الطرق والقواعد التي يوافق عليها أمين ال

 للصندوق. مراجع الحساباتوبعد التحقق منها من قبل 

 

 .وتكرارها يميالتق نقاط عدد .ب

 .سبوعاأل في مرات خمس وذلك السعودية العربية المملكة في عمل يوم كل الصندوق أصول يميتق يتم

 

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

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

  الخاطئ التسعير أو يميالتق حالةتوثيق. 

 ر.ير دون تأخييم أو التسعيأخطاء التق 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 السسسسسسعوديةشسسسسسركة تداول ل اإللكتروني والموقع اإللكتروني موقعه في فوراً  الخاطئ التسسسسسسعير أو يميالتق حالة عن اإلفصسسسسساح

 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 الصسسسندوق( بما في ذلك على سسسسبيل  األمريكي بالدوالر للمرابحة البدراالشسسستراك أو االسسسسترداد بخصسسسم جميع المبالغ المطلوبة على 

من إجمالي قيمة األصول، ويحدد سعر الوحدة بقسمة الرقم الناتج  األحكام( من هذه الشروط و9المثال وليس الحصر الرسوم المحددة بالفقرة )

 قد ظروف يوجد ال أنه إلى اإلشسسسسسسارة تجدر كمامن هذه العملية على إجمالي عدد وحدات الصسسسسسسندوق القائمة في تاريخ يوم التعامل ذو العالقة. 

 .المذكورة التسعير طريقة من تغير
 

 .وتكرارها الوحدة، سعر نشر ووقت مكان .ه

 مدير موقع و موقع شسسسركة تداول السسسسعودية على( االسسسسبوع في مرات خمسسسسة) اإلعالن يوم كل الوحدة سسسسعر بنشسسسر الصسسسندوق مدير سسسسيقوم

 .الرسمي الصندوق

 

 التعامالت: .11

 . ألوليا الطرح تفاصيل .أ

 م.1997 أغسطس 18 الموافقهـ 1418 الثاني ربيع 14 : الطرح بدء تاريخ

 م.1997 الموافقهـ 1418 عام في األولي الطرح فترة من االنتهاء تم : الطرح مدة

 .أمريكي دوالر 1 : الطرح عند الوحدة سعر

 

 االشاااتراك طلبات شاااأن في الصاااندوق مدير ومساااؤولياتواالساااترداد التاريخ المحدد والمواعيد النهائية لتقديم طلبات االشاااتراك  .ب

 .واالسترداد

 يسسسوم كسسسل فسسسي السسسسعودية العربيسسسة المملكسسسة بتوقيسسست ظهسسسراً  12:00 السسسساعة قبسسسل هسسسو واالسسسسترداد االشسسستراك طلبسسسات السسسستالم موعسسسد آخسسسر

 .السعودية المالية للسوق عمل يوم كل هي التعامل أيام أن إلى اإلشارة تجدر تعامل،

 مدير الصندوق: مسؤوليات
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 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  الئحةي أحكام تتضمنها أتتعارض مع  البحيث  واالسترداد االشتراكتنفذ طلبات. 

  كحد  االسسسستردادسسسسعر  فيهحدد  الذي التعامل ليومالتالي  الرابعقبل موعد إقفال العمل في اليوم  االسسسستردادأن يدفع لمالكي الوحدات عوائد

 .أقصى

 

 .االستردادواالشتراك  إجراءات .ج

 االشتراك إجراءات: 

موقعسساً باإلضسسافة إلسسسى أي االشسسستراك كسسامالً ودوق نمسسوذل طلسسب يمكسسن للمسسستثمرين االشسستراك فسسي الصسسسندوق مسسن خسسالل تسسسليم مسسسدير الصسسن

 طلسسسسب قبسسسسول وسسسسسيتم الصسسسسندوق بمسسسسدير الخاصسسسسة اإللكترونيسسسسة القنسسسسوات طريسسسسق عسسسسن وأ ،مسسسسستندات أخسسسسرى قسسسسد يطلبهسسسسا مسسسسدير الصسسسسندوق

 12:00 السسسساعة األخيسسسرة القيسسسد فتسسسرة قبسسسل والمسسسستلمة الوافيسسسة االشسسستراك طلبسسسات جميسسسع تنفيسسسذ ويسسستم االسسسستثمار، مبلسسسغ اسسسستالم عنسسسد االشسسستراك

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

   االسترداد إجراءات: 

 و االسسسسترداد نمسسسوذل وتوقيسسسع اسسسستكمال خسسسالل مسسسن وذلسسسك بسسسه الخاصسسسة الوحسسسدات مسسسن جزئسسسي أو كلسسسي اسسسسترداد طلسسسب للمشسسسترك يجسسسوز

 السسسستالم موعسسسد آخسسسر هسسسي المحسسسددة القيسسسد فتسسسرة الصسسسندوق بمسسسدير الخاصسسسة اإللكترونيسسسة القنسسسوات طريسسسق عسسسن او الصسسسندوق، لمسسسدير تسسسسليمه

 االسسسسترداد طلبسسسات جميسسسع السسسسعودية، العربيسسسة المملكسسسة بتوقيسسست ظهسسسرا 12:00 السسسساعةكسسسل يسسسوم تعامسسسل قبسسسل   هسسسي و االسسسسترداد طلبسسسات

 سسسعر إعسسالن  يسستم و المعنسسي، التعامسسل  يسسوم  فسسي الصسسندوق وحسسدة سسسعر علسسى بنسساء تنفيسسذها يسستم األخيسسرة القيسسد فتسسرة قبسسل المسسستلمة و الوافيسسة

 صسسسندوق مسسسن منهسسسا جسسسزء أو اسسسستثماراته تحويسسسل يطلسسسب أن للمشسسسترك يجسسسوز كمسسسا  المعنسسسي، التعامسسسل ليسسسوم الالحسسسق العمسسسل يسسسوم فسسسي الوحسسسدة

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

 

 .الصندوق وحدات في التعامل على القيود .د

وط يلتزم مدير الصندوق خالل إدارته لصندوق البدر للمرابحة بالدوالر األمريكي بالقيود والحدود التي تفرضها الئحة صناديق االستثمار وشر

رأى أن هذا االشتراك قد يؤدي إلى مخالفة أنظمة هيئة السوق المالية أو مخالفة  إذاوأحكام الصندوق، ويحق لمدير الصندوق رفض أي اشتراك 

 روط وأحكام الصندوق.ش

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

 

  )ألف( دوالر أمريكي 1000
الحد األدنى لالشتراك المبدئي ورصيد 

 االستثمار

 الحد األدنى لالشتراك اإلضافي  )خمسمائة( دوالر أمريكي 500

 الحد األدنى لالسترداد  )خمسمائة( دوالر أمريكي 500

 

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

 شروط وأحكام  مخالفةهيئة السوق المالية أو  أنظمة مخالفةلمدير الصندوق رفض أي اشتراك إذا رأى أن هذا االشتراك قد يؤدي إلى  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 خرىاأل صولاأل وأ المالية وراقاأل مع التعامل فيها يتم التي الرئيسية السوق في التعامل تعليق تم إذا 

 اصسسسول قيمة صسسسافي الى نسسسسبة مهمة انها معقول بشسسسكل الصسسسندوق مدير يرى التي الصسسسندوق صسسسولأ لىإ بالنسسسسبة وأ عام بشسسسكل ماإ

 .الصندوق

 حينئذ اسسسترداده، بسسسبب واالحكام الشسسروط في المذكور االدنى االسسستثمار حد دون ما الى الصسسندوق في المشسسترك اسسستثمار انخفض إذا 

 .للمشترك االستثمار قيمة من تبقى ما اعادة الصندوق لمدير يحق
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Public Public 

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

 .االسباب

 مثل الطلبات هذه تنفيذ من تمنعه إرادته عن خارجة قاهرة ظروف حدوث حالة في واالسسسسسسسترداد االشسسسسسستراك تعليق الصسسسسسسندوق لمدير يحق 

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

 .االسترداد أو االشتراك تعليق إلى أدى الذي الحدث انقضاء

 

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

 تناسبي أساس على الصندوق مدير لدى آخر صندوق إلى وحدات تحويل أو/و استرداد طلبات أية بتأجيل الصندوق مدير سيقوم ينطبق، حيثما

 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

 الى الوحدات ملكية بنقل الصسسندوق مدير يقوم لن أنه إلى اإلشسسارة تجدر كما اليوم، ذلك في الوحدة سسسعر حسسسب وذلك السسسعودية العربية المملكة

 .خاصة بأسعار اخرين مستثمرين

 

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

 

 الحد األدنى لالشتراك المبدئي ورصيد االستثمار  )ألف( دوالر أمريكي 1000

 الحد األدنى لالشتراك اإلضافي  )خمسمائة( دوالر أمريكي 500

 الحد األدنى لالسترداد  )خمسمائة( دوالر أمريكي 500

 

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

 .قائم صندوق هو األمريكي بالدوالر للمرابحة البدر صندوق أن حيث ينطبق، ال

 

 سياسة التوزيع: .12

 .واألرباح الدخل توزيع سياسة بيان .أ

 االسسستثمار إعادة سسسينعكس وبالتالي الصسسندوق في المتحققة األرباح اسسستثمار يعاد حيث المسسستثمرين على الصسسندوق وحدات أرباح توزيع يتم لن

 .الوحدات وسعر قيمة على إيجابيا

 

 .والتوزيع لالستحقاق التقريبي التاريخ .ب

 .ينطبق ال

 

 .التوزيعات دفع كيفية .ج

 .ينطبق ال

 

 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 لمالكي ويقدمهااألولية  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 بخر قوائم مالية سنوية مراجعة. اكتمال إنهاء الص
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 .الصندوق تقارير إتاحة ووسائل أماكن .ب

 األوليةو السسسسسسنوية والقوائم المالية السسسسسسنوية التقارير على المحتملين الوحدات ومالكي الصسسسسسندوق وحدات مالكي إطالع سسسسسسيتم  ً  وذلك مجانا

 .شركة تداول السعوديةل االلكترونيوالموقع  الصندوق لمدير اإللكتروني الموقع على بنشرها

 شركة تداول السعوديةالموقع االلكتروني لالصندوق و على الموقع اإللكتروني لمدير بنشرهمجاناً وذلك  سنويالربع  البيان تقديم سيتم. 

 

 .للصندوق السنوية المالية القوائم .ج

 والموقع الصسسسسندوق لمدير اإللكتروني الموقع على وذلك السسسسسنوية التقارير في مضسسسسمنه السسسسسنوية المالية القوائم بلتاحة الصسسسسندوق مدير سسسسسيقوم

 .شركة تداول السعوديةل االلكتروني

 

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

 .قائم صندوق هو البدر للمرابحة بالدوالر األمريكي صندوق أن حيث ينطبق، ال

 

 سجل مالكي الوحدات: .14

 المملكة في وحفظه الوحدات بمالكي سجل بلعداد الصندوق مدير يقوم. 

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

 البيانسسسات علسسسى يطسسسرأ تغييسسسر أي حسسسدوث عنسسسد فسسسوراً  بتحديثسسسه ويلتسسسزم السسسسجل فسسسي الوحسسسدات مسسسالكي معلومسسسات بحفسسسظ الصسسسندوق مسسسدير يقسسسوم 

 .فيه المسجلة

 الصسسسندوق مسسسدير يقسسسدم كمسسسا طلبهسسسا، عنسسسد الهيئسسسة لمعاينسسسة متسسساح الوحسسسدات مسسسالكي سسسسجل يكسسسون  ً  أي إلسسسى الوحسسسدات مسسسالكي لسسسسجل ملخصسسسا

ً  وحدات مالك  (.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. 

 وسسسسيلة أي أو ،بحسسسسب الحسسسال التجسسساري هسسسسجلأو رقسسسم  هسسسسفررقسسسم جسسسواز  أوتسسسه اقام رقسسسملمالسسسك الوحسسسدات أو الهويسسسة الوطنيسسسة  رقسسسم 

 .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 تسسسسلم من أيام( 10) خالل الوحدات مالكي اجتماع إلى الدعوة الصسسسندوق مدير على يجب 

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

 

 .الوحدات لمالكي اجتماع عقد إلى الدعوة إجراءات .ب

 شسسسسسسركة تداول ل االلكتروني والموقع الصسسسسسسندوق 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 إشسسسعار إرسسسسال إلى باإلضسسسافة ،السسسسعودية

 ً  .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 حضسسسسسور حال في النصسسسسساب ومكتمل صسسسسسحيحا

 االلكتروني موقعه في ذلك عن باإلعالن ثان   الجتماع بالدعوة الصسسندوق مدير سسسيقوم النصسساب اسسستيفاء عدم حال وفي الصسسندوق، وحدات

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

ً  الثاني االجتماع ً  صحيحا  .االجتماع في الممثلة الصندوق وحدات نسبة كانت أيا
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 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

 .امتالك الوحدات المشترك بها في الصندوق 

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

 الحصر حقوق التصويت في اجتماعات مالكي الوحدات.

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

 .الموافقة على التغييرات األساسية في شروط وأحكام الصندوق 

  اإلشسسسسعار بأي تغيير في شسسسسروط وأحكام الصسسسسندوق، والحصسسسسول على ملخص بهذا التغيير قبل سسسسسريانه وفقاً لهذه الشسسسسروط واألحكام بما ال

 يتعارض مع أحكام الئحة صناديق االستثمار.

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

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

 .الحصول على القوائم المالية المراجعة للصندوق بدون مقابل عند طلبها 

 ق االسسسسستثمار وفقاً لشسسسسروط وأحكام الصسسسسندوق وبما ال يتعارض مع أحكام الئحة صسسسسناديق اإلشسسسسعار برغبة مدير الصسسسسندوق بلنهاء صسسسسندو

 االستثمار.

 

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

ً  لسسسيس الصسسسندوق مسسسدير إن  مسسسن متناسسسسق التصسسسويت يكسسسون عسسسام فبشسسسكل التصسسسويت، فسسسي المشسسساركة حسسسال فسسسي ولكسسسن بالتصسسسويت، ملزمسسسا

 يصسسسوت نأ الممكسسسن مسسسن وكسسسذلك. األغلبيسسسة تصسسسويت طريسسسق عسسسن مباشسسسر غيسسسر بشسسسكل وأ مباشسسسر بشسسسكل إمسسسا الشسسسركة ادارة توصسسسيات

 .مثلاأل بالشكل الوحدات حملة مصالح يخدم ذلك نأ يعتقد كان إذا الشركة دارةإ توصيات ضد الصندوق مدير

 

 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 ولها المميزات القيمة في متساوية لوحدات الصندوق ينقسم

 يقوم مدير الصندوق بلصدار 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

ً  الصسندوق لمدير يجوز حيث المالية، السسوق هيئة عن الصسادرة االسستثمار صسناديق الئحة ألحكام الصسندوق وأحكام شسروط تغيير يخضسع  طبقا

التغييرات األسسسساسسسسية  على والهيئة الوحدات مالكي موافقة على الحصسسسول شسسسريطة بناءً  وقت أي في ألحكاماو الشسسسروط هذه تعديل فقط لتقديره

 .الغير أساسيةالمقترحة، أو إشعار الهيئة ومالكي الوحدات بالتغييرات 

 لشركة تداول السعوديةاإللكتروني  والموقع الصندوق لمدير االلكتروني الموقع في واألحكام الشروط هذه من نسخه توفير وسيتم

 

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

 :التالية ابلية وفق واألحكام الشروط في بالتغييرات الوحدات ومالكي الهيئة إشعار سيتم االستثمار، صناديق الئحة أحكام مع يتعارض ال بما
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 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 تفاصسسسسسيل عن الوحدات مالكي بلشسسسسسعار الصسسسسسندوق مدير سسسسسسيقوم ذلك بعد

 .التغيير سريان من أيام( 10) قبل شركة تداول السعوديةلااللكتروني  والموقع الصندوق

  سسسيقوم مدير الصسسندوق بالحصسسول على موافقة مجلس إدارة الصسسندوق قبل إجراء أي تغيير أسسساسسسي أو غير أسسساسسسي على شسسروط وأحكام

 الصندوق. 

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

 .أيام( 10) تقل عن

 

 صندوق االستثمار: وتصفيةإنهاء  .20

 .واإلجراءات الخاصة بذلك الصندوق إنهاء تستوجب التي الحاالت .أ

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

 عمل من وقوع الحدث الذي أوجب إنهاء الصندوق.

 ية التي قد يتم إنهاء الصسسندوق في حال عدم اسسستيفاء أي من متطلبات الئحة صسسناديق االسسستثمار أو أي متطلبات أخرى من هيئة السسسوق المال

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

  سسسسيقوم مدير الصسسسندوق بلعداد خطة وإجراءات إنهاء الصسسسندوق بما يحقق مصسسسلحة مالكي الوحدات، والحصسسسول على موافقة مجلس إدارة

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

 ( يوماً من 21صسسندوق قبل مدة ال تقل عن )سسسيقوم مدير الصسسندوق بلشسسعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابياً بتفاصسسيل خطة وإجراءات إنهاء ال

 التاريخ المزمع إنهاء الصندوق فيه.

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

 

 .الصندوق لتصفية المتبعة اإلجراءات .ب

  مرحلة بيع أصسسول الصسسندوق خالل مدته، سسسيقوم مدير الصسسندوق بتصسسفية األصسسول في حال انتهاء مدة الصسسندوق ولم يَت م مدير الصسسندوق

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

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

 ( أيام من انتهاء تصفية الصندوق، وتوزيع 10بلشعار 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. 

 سعوديةلباإلعالن في موقعه اإللكتروني والموقع اإللكتروني  سيقوم مدير الصندوق  ومدة تصفيته الصندوق مدة انتهاء عن شركة تداول ال

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

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

 

 مدير الصندوق: .21

 .ومسؤولياته وواجباته الصندوق مدير اسم .أ

 (الصندوق)مدير  كابيتال الفرنسي السعودي شركة

 وواجباته مسؤولياته أدى سواءً  العالقة، ذات واألنظمة اللوائح وجميع االستثمار صناديق الئحة بأحكام االلتزام عن مسؤوالً  الصندوق مدير يعد

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

 وأحكام شسسروطو مؤسسسسسسات السسسوق المالية والئحة االسسستثمار صسسناديق الئحة أحكام بموجب الوحدات مالكي لمصسسلحة الصسسندوق مدير يعمل كما

 عن مسسؤول ويكون مصسالحهم، يحقق بما المعقول الحرص وبذل العمل يضسمن والذي الوحدات، مالكي تجاه األمانة بواجبات ويلتزم الصسندوق،

 :بالتالي القيام

 .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 

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

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

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

 م30/01/2011

 

 .الصندوق لمدير الرئيس المكتب وعنوان المسجل العنوان .ج

 طريق الملك فهد

 23454ص.ب.: 

 11426الرياض 

 المملكة العربية السعودية

  966112826666الهاتف: 

 

 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) كابيتال الفرنسي السعودي لشركة المدفوع المال رأس يبلغ

 

 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

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 المالية ة مالكي الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار والئحة كما يعمل مدير الصندوق لمصلح شروط وأحكام ومؤسسات 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 

 إدارة عمليات الصندوق بما في ذلك الخدمات اإلدارية للصندوق. 

  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 

 .التأكد من أن تكون جميع االفصاحات كاملة وواضحة وغير مضللة 

  وتزويدها لمالكي الوحدات.  13إعداد التقارير الالزمة والمذكورة في الفقرة 

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

 

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

 .يوجد ال

مسسسدير الصسسسندوق بعسسسدم وجسسسود أي تضسسسارب مصسسسالح، وفسسسي حسسسال نشسسسوء أو حسسسدوث أي تضسسسارب فسسسي المصسسسالح مسسسستقبالً سسسسيقوم مسسسدير  ويقسسسر

 .الدورية الصندوق تقارير في التضارب ذلك عن اإلفصاحفيما يحقق مصلحة مالكي الوحدات والصندوق بعمل الالزم 

 

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

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

 .الخاصة موارده من الباطن من للصندوق مدير أي ومصاريف أتعاب

 

 .استبداله أو الصندوق مدير لعزل المنظمة األحكام .ي

 االنسحاب الصندوق لمدير يحق  ً  صندوق مدير لتعيين يرتب أن على الوحدات مالكي مصلحة تفتضيه ما حسب الصندوق إدارة من طوعا

 .المالية السوق هيئة ولوائح ألحكام ذلك ويخضع بديل

 تراه اجراء أي واتخاذ الصسسسسسندوق مدير عزل حق للهيئة  ً  تراه آخر تدبير أي اتخاذ أو الصسسسسسندوق لذلك بديل صسسسسسندوق مدير لتعيين مناسسسسسسبا

 :التالية الحاالت من أي وقوع حال في وذلك مناسباً،

  شاط شاط إدارة االستثماراتتوقف مدير الصندوق عن ممارسة ن شغيل الصناديق أو ن شعار الهيئة بذلك  إدارة االستثمارات وت دون إ

 .مؤسسات السوق الماليةبموجب الئحة 

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

 من قبل الهيئة.

  إدارة االسسستثمارات وتشسسغيل الصسسناديق أو نشسساط إدارة ممارسسسة نشسساط ترخيصسسه في تقديم طلب إلى الهيئة من مدير الصسسندوق إللغاء

  االستثمارات

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

 قادر الصندوق مدير لدى مسجل آخر شخص وجود عدم مع استقالته أو عجزه أو الصندوق يدير الذي االستثمارية المحفظة مدير وفاة 

 .الصندوق أصول إدارة على

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

 

ً  الهيئة مارست إذا ً  اصالحياته من أيا  لمدير للمسؤوليات السلس النقل لتسهيل كامل بشكل التعاون الصندوق مدير على يتعين السابقة، للفقرة وفقا

ً  ذلك كان حيثما – ينقل أن الصسسسسسسندوق مدير أمين على ويجب. البديل الصسسسسسسندوق ً  ضسسسسسسروريا ً  ومناسسسسسسسبا  مدير إلى  -المحض الهيئة لتقدير ووفقا

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

 

 :الصندوق مشغل .22

 .اسم مشغل الصندوق .أ

 شركة السعودي الفرنسي كابيتال

 

 رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية وتاريخه. .ب

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

 م30/01/2011

 

 العنوان المسجل وعنوان العمل لمشغل الصندوق. .ج

 السعودي الفرنسي كابيتال 

 طريق الملك فهد

 11426الرياض  - 23454 ص.ب.:

 المملكة العربية السعودية

  966112826666الهاتف: 

 

 دوار األساسية لمشغل الصندوق ومسؤولياته فيما يتعلق بالصندوق.األ .د

 .تشغيل الصندوق 

  ًعن تقيــيم أصــول الصــندوق مشغل الصندوق مسؤوال.  

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

  تقييماً كامالً وعادالً.مشغل الصندوق مسؤوالً عن تقييم أصول الصندوق 

 وتحديثه حفظهيقوم مشغل الصندوق بلعداد سجل لمالكي الوحدات و. 

  والسجالت ذات الصلة بتشغيل الصندوق.االحتفاظ بالدفاتر 

 .االحتفاظ بسجل لجميع الوحدات الصادرة والملغاه، وبسجل محدث يوضح رصيد الوحدات القائمة للصندوق 
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 عملية توزيع األرباح على مالكي الوحدات. يكون مشغل الصندوق مسؤوالً عن 

  جميع طلبات االشتراك واالسترداد وتنظيمها.   مسؤوالً عن تنفيذمشغل الصندوق 

 

 من الباطن. صندوق مشغل تعيين في الصندوق غلمشحق  .ه

 يحق لمشغل الصندوق تعيين مشغل صندوق من الباطن. 

 

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

 .يوجد ال

 

 أمين الحفظ : .23

 .اسم أمين الحفظ .أ

 HSBC Saudi Arabia Limited -شركة اتش اس بي سي العربية السعودية

 

 .وتاريخه المالية السوق هيئة عن الصادرالترخيص  رقم .ب

 الحجسسسسة ذو 05 بتسسسساريخ الماليسسسسة السسسسسوق هيئسسسسة مسسسسن التسسسسرخيص علسسسسى الحصسسسسول تسسسسم(. 37/05008) رقسسسسم الماليسسسسة السسسسسوق هيئسسسسة تسسسسرخيص

 م.2006 يناير 05 الموافق هـ 1426

 

 .الحفظ ألمين العمل وعنوان المسجل العنوان .ج

 العامة االدارة

 7267 المرول – العليا

 12283 الرياض 2255.ب. ص

 السعودية العربية المملكة

 5920 92000 966+ هاتف

 2385 299 11 966+ فاكس

 SaudiArabia@HSBC.comااللكتروني:  البريد

  www.HSBCSaudi.com الموقع اإللكتروني:

 

 األدوار األساسية ألمين الحفظ ومسؤولياته فيما يتعلق بالصندوق. .د

 التزاماتسسسه عسسسن مسسسسؤوالً  الحفسسسظ أمسسسين يعسسسد  ً  بهسسسا كلسسسف أم مباشسسسر بشسسسكل مسسسسؤولياته أدى سسسسواء االسسسستثمار، صسسسناديق الئحسسسة ألحكسسسام وفقسسسا

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

 سسسوء أو إهمالسسه أو احتيالسسه بسسسبب الناجمسسة الصسسندوق خسسسائر عسسن الوحسسدات ومسسالكي الصسسندوق مسسدير تجسساه مسسسؤوالً  الحفسسظ أمسسين يعسسد 

 .المتعمد تقصيره أو تصرفه

 جميسسسع اتخسسساذ عسسسن كسسسذلك مسسسسؤول وهسسسو الوحسسسدات، مسسسالكي لصسسسالح وحمايتهسسسا الصسسسندوق أصسسسول حفسسسظ عسسسن مسسسسؤوالً  الحفسسسظ أمسسسين يعسسسد 

 .الصندوق أصول بحفظ يتعلق فيما الالزمة اإلدارية اإلجراءات

 

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

لث طرف تكليف الحفظ ألمين يجوز ً  بالعمل ثا نا ً  بالعمل تابعيه من اي أو للحفظ أمي نا باطن، من للحفظ أمي عاب الحفظ أمين يدفع أن على ال  أت

 .الخاصة موارده من الباطن من حفظ أمين أي ومصاريف

 

 .المهام التي كلف بها أمين الحفظ طرفاً ثالثاً فيما يتعلق بالصندوق .و

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

 

 .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 . 
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 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 الصسسسسندوق لمدير اإللكتروني الموقع في فوراً  واالفصسسسساح كتابي، وبشسسسسكل فوراً  بذلك الوحدات ومالكي الهيئة اشسسسسعار ويجب

 .لشركة تداول السعودية اإللكتروني

 الصندوق مدير أو الهيئة مارست إذا  ً ً  صالحياتهم من أيا  بحسب بديل حفظ أمين تعيين الصندوق مدير على يتعين السابقة، للفقرة وفقا

 التعاون المعزول الحفظ وأمين الصسسسندوق مدير على يتعين كما المالية، السسسسوق هيئة عن الصسسسادرة االسسسستثمار صسسسناديق الئحة أحكام

ً  ذلك كان حيثما– ينقل أن المعزول الحفظ أمين على ويجب. البديل الحفظ ألمين للمسؤوليات السلس النقل لتسهيل كامل بشكل  ضروريا

 ً  .بالصندوق المرتبطة العقود جميع البديل الحفظ أمين إلى -ومناسبا

 

 :الصندوق إدارة مجلس .24

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

 

 

 

 

 

 .مؤهالت أعضاء مجلس إدارة الصندوق .ب

 السيد/ إيهاب طالب أحمد فرحان.

سسسنة فسسي الخسسدمات االستشسسارية مسسع البنسسك األهلسسي فسسي  13رئسسيس مصسسرفية الحسسسابات الخاصسسة لسسدى البنسسك السسسعودي الفرنسسسي، بخبسسرة 

م كسسسسسرئيس إدارة 2005البورصسسسسسة العالميسسسسسة والمنتجسسسسسات االسسسسسستثمارية. انضسسسسسم إلسسسسسى البنسسسسسك السسسسسسعودي الفرنسسسسسسي فسسسسسي عسسسسسام  مجسسسسسال

م، 2015االسسسستثمارات لقسسسسم مدينسسسة جسسسدة. تسسسم تعيينسسسه كسسسرئيس إدارة الثسسسروات المكلسسسف فسسسي شسسسركة السسسسعودي الفرنسسسسي كابيتسسسال فسسسي مسسسايو 

، حاصسسل علسسى شسسهادة البكسسسالوريوس 2018إدارة الثسسروات حتسسى شسسهر مسسسايو ثسسم انضسسم إلسسى شسسسركة السسسعودي الفرنسسسي كابيتسسال كسسسرئيس 

 م.2004المعهد المصرفي في عام  –م وشهادة مخطط مالي مؤهل من مؤسسة النقد العربي 1995في إدارة األعمال في عام 

 

 السيد/عبدهللا سليمان عبدالعزيز العريني.

سسسسنة فسسسي قطسسساع البنسسسوك داخسسسل المملكسسسة، أصسسسبح السسسسيد عبسسسد    14رئسسسيس الوسسسساطة لسسسدى شسسسركة السسسسعودي الفرنسسسسي كابيتسسسال، بخبسسسرة 

م فسسسي شسسسركة 2014م. تسسسم تعيينسسسه كسسسرئيس للوسسسساطة عسسسام 2011رئسسسيس للوسسسساطة المكلسسسف فسسسي شسسسركة السسسسعودي الفرنسسسسي كابيتسسسال عسسسام 

 م.  1999بكالوريوس في إدارة األعمال الدولية من جامعة الملك سعود عام السعودي الفرنسي كابيتال. حاصل على شهادة ال

 

 السيد/ محمد فتح هللا عبد الخالق البخاري.

سسسسنة فسسسي قطسسساع البنسسسوك واالسسسستثمار فسسسي داخسسسل المملكسسسة وخارجهسسسا، حسسسائز  25يمتلسسسك السسسسيد محمسسسد فسسستح   البخسسساري خبسسسرة تزيسسسد عسسسن  

م.  السسسيد محمسسد متقاعسسد ابن وقسسد كسسان أخسسر 1972ليسسزي مسسن جامعسسة الملسسك سسسعود فسسي عسسام علسسى درجسسة البكسسالوريوس فسسي األدب االنج

 م.2011منصب تقلده هو مدير المطابقة وااللتزام لدى شركة العربي الوطني لالستثمار في عام 

 

 السيد/ هاني إبراهيم أحمد عبيد.

داخسسسل المملكسسة، أصسسبح السسسيد هسساني مسسدير صسسسندوق سسسنة فسسي قطسساع البنسسوك واالسسستثمار  11شسسريك فسسي شسسركة انفسسست كسسورب، بخبسسسرة 

م كنائسسسسب رئسسسسيس إدارة الثسسسسروات 2008م. انضسسسسم إلسسسسى شسسسركة مورغسسسسان سسسسستانلي فسسسسي عسسسسام 2004فسسسي البنسسسسك السسسسسعودي الفرنسسسسسي عسسسسام 

أصسسبح شسسريك فسسي شسسركة انفسسست كسسورب. حسسائز علسسى شسسهادة البكسسالوريوس فسسي إدارة التكنلوجيسسا مسسن جامعسسة  2012الخاصسسة، فسسي عسسام 

 رث للتكنلوجيا.وينت وو

 

 

 أدوار مجلس إدارة الصندوق ومسؤولياته. .ج

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

 )رئيس المجلس( عضو غير مستقل  – السيد/ إيهاب طالب أحمد فرحان
السيد/  عبدهللا سليمان عبدالعزيز 

 العريني
 )نائب رئيس المجلس( عضو غير مستقل  –

الخالق السيد/ محمد فتح هللا عبد 

 البخاري
  عضو مستقل  –

  عضو مستقل  – السيد/ هاني إبراهيم أحمد عبيد
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 .اعتماد سياسة مكتوبة فيما يتعلق بحقوق التصويت المتعلقة بأصول الصندوق 

  المصسسسادقة علسسسى أي تضسسسارب مصسسسالح يفصسسسح عنسسسه مسسسدير الصسسسندوق وفقسسساً لالئحسسسة اإلشسسسراف، ومتسسسى كسسسان ذلسسسك مناسسسسباً، الموافقسسسة أو

 صناديق االستثمار.

  االجتمسسساع مسسسرتين سسسسنويا علسسسى األقسسسل مسسسع مسسسسؤول المطابقسسسة وااللتسسسزام لسسسدى مسسسدير الصسسسندوق و/أو لجنسسسة المطابقسسسة وااللتسسسزام ومسسسسؤول

 دير الصندوق بجميع اللوائح واألنظمة المتبعة.التبليغ عن غسيل األموال وتمويل اإلرهاب لديه، للتأكد من التزام م

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

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

 ق بمسسسسؤولياته بمسسسا يحقسسسق مصسسسلحة مسسسالكي الوحسسسدات وفقسسسا لشسسسروط وأحكسسسام الصسسسندوق، وأحكسسسام الئحسسسة التأكسسسد مسسسن قيسسسام مسسسدير الصسسسندو

 صناديق االستثمار.

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

 ا المجلس.تدوين محاضر االجتماعات التي تبين جميع وقائع االجتماعات والقرارات التي اتخذه 

 

 .تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق .د

مكافسسسآت مجلسسسس إدارة الصسسسندوق تشسسسمل جميسسسع صسسسناديق شسسسركة السسسسعودي الفرنسسسسي كابيتسسسال المطروحسسسة طرحسسساً عامسسساً السسسذي يشسسسرف  إن

بنسساًء  عليسسه المجلسسس علمسساً بسسأن تلسسك األتعسساب سسستكون متغيسسرة بشسسكل سسسنوي حيسسث سسسيتم تخصسسيص حصسسة كسسل صسسندوق مسسن تلسسك األتعسساب

 يم وتخصم على أساس سنوي. يويتم احتسابها بصورة تراكمية في كل يوم تق ،على حجم األصول نسبة وتناسب

يقسسسدر الحسسسد األقصسسسى السسسسنوي إلجمسسسالي أتعسسساب ومصسسساريف أعضسسساء مجلسسسس إدارة جميسسسع صسسسناديق شسسسركة السسسسعودي الفرنسسسسي كابيتسسسال 

 لاير سعودي في السنة.1,963.86  ـالصندوق من هذه األتعاب ب)ستون ألف( لاير سعودي وتقدر حصة  60,000بمبلغ 

بسسأن كسسل عضسسو و ،األتعسساب سسستتغير سسسنوياً وفقسساً ألصسسول الصسسندوق )زيسسادة أو نقصسساً(حصسسة الصسسندوق مسسن هسسذه تجسسدر اإلشسسارة بسسأن  كمسسا

 الحسسد وهسسو لسسسنةا فسسي اجتمسساعين أقصسسى بحسسد))خمسسسة عشسسر ألسسف( لاير سسسعودي عسسن كسسل اجتمسساع  15,000مسسستقل سيتقاضسسى مبلسسغ 

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

 

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

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

 

 بيان بجميع مجالس إدارة الصناديق التي يشارك فيها عضو مجلس الصندوق. .و

 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 بالدوالر األمريكي األسواق المالية

 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 مستقلعضو  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 للدخلالسعودي الفرنسي لألسهم السعودية 

السعودي الفرنسي للطروحات األولية 

 الخليجي
 عضو مستقل عضو مستقل عضو رئيس المجلس

 عضو مستقل عضو مستقل - عضو تعليم ريت
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 - عضو مستقل - - بنيان ريت

 

 .الشرعية الرقابة لجة .25

 .ومؤهالتهم الشرعية الرقابة لجنة أعضاء أسماء   .أ

 

 (الشرعيةاللجنة  رئيسصالح فهد الشلهوب ) /دكتورأ. ال الشيخ 

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

 والمعامالت المالية واالقتصاد اإلسالمي.

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

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( كهشام 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

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

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 -

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

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

 

 .ومسؤولياتهم الشرعية الرقابة لجنة أدوار .ب

  الصسسسسندوق فسسسسي عسسسسدم الخسسسسرول عسسسسن المعسسسسايير دور لجنسسسسة الرقابسسسسة هسسسسو تحديسسسسد المعسسسسايير المتوافقسسسسة مسسسسع الشسسسسريعة ومراقبسسسسة أداء

 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 تفاصيل .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

باسسسسستثناء  الثابسسسست والسسسسدخل النقسسسسد سسسسسواقأ دواتأمحسسسسل االسسسسستثمار هسسسسي االسسسسستثمار فسسسسي  األدوات شسسسسرعية لتحديسسسسد المطبقسسسسة المعسسسسايير إن

 .االسالمية غير ةالمؤسسات المالي

مسسسع أحكسسسام ويسسستم مراجعسسسة شسسسرعية أصسسسول الصسسسندوق بشسسسكل دوري، وفسسسي حسسسال ان األصسسسول المسسسستثمر فيهسسسا أصسسسبحت غيسسسر متوافقسسسة 

 الشريعة االسالمية، يلتزم الصندوق بالتخارل من هذه االستثمارات.

 

 : االستثمار مستشار .26

 ال يوجد.
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 الموزع: .27

 .يوجد ال

 

 :مراجع الحسابات .28

 .الحسابات مراجع اسم .أ

 شركة برايس ووترهاوس كوبرز

 

 .الحسابات لمراجع العمل وعنوان المسجل العنوان .ب

 الرياض -رل المملكة شارع الملك فهد ب

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

 + 966112110400رقم الهاتف: 

 +966112110401رقم الفاكس: 

 www.pwc.com/middle-eastالموقع االلكتروني: 

 

 .ومسؤولياته الحسابات لمراجع األساسية األدوار .ج

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

 .القانونيين للمحاسبيين السعودية الهيئة عن

 

 .االستثمار لصندوق الحسابات مراجع 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. 

 الهيئة لدى مسجالً  الحسابات مراجع يعد لم إذا. 

 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

 وحدات لمالكي والمملوك االسسسسستثمار صسسسسندوق لصسسسسالح حفظ أمين بواسسسسسطة محفوظة األمريكي بالدوالر للمرابحة البدر صسسسسندوق أصسسسسول إن 

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

 بشسسكل األصسسول تلك تحدد أن ويجب ابخرين، عمالئه أصسسول وعن أصسسوله عن اسسستثماري صسسندوق كل أصسسول فصسسل الحفظ أمين على يجب 

 بجميع يحتفظ وأن الصسسندوق، ذلك لصسسالح الحفظ أمين باسسسم اسسستثمار صسسندوق لكل األخرى واألصسسول المالية األوراق تسسسجيل خالل من مسسستقل

 .التعاقدية التزاماته تأدية تؤيد التي المستندات من وغيرها الضرورية السجالت

 الصندوق لمدير يكون أن يجوز وال. مشاعة ملكية الوحدات لمالكي جماعي بشكل مملوكة األمريكي بالدوالر للمرابحة البدر صندوق أصول إن 

صندوق أو  أو الباطن من الصندوق مدير أو  أصول في مصلحة أي الموزع أو المشورة مقدم أو الباطن من الحفظ أمين أو الحفظ أمينمشغل ال

 أمين أو الحفظ أمينمشغل الصندوق أو  أو الباطن الصندوق مدير أو الصندوق مدير كان إذا إال األصول، بتلك يتعلق فيما مطالبة أو الصندوق

 أحكام بموجب المطالبات بهذه مسسسموحا كان أو ملكيته، حدود في وذلك الصسسندوق، لوحدات مالكا الموزع أو المشسسورة مقدم أو الباطن من الحفظ

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

 

 :الشكوى معالجة .30

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

 رقسسسم هسسساتف، رقسسسم الوحسسسدات، مالسسسك توقيسسسع يتضسسسمن شسسسكوى خطسسساب إرسسسسال خسسسالل مسسسن شسسسكوى أي تقسسسديم الوحسسسدات مسسسالكي مسسسن ألي يمكسسسن كمسسسا

 :التالية الوسائل أحد على بريدي وعنوان فاكس

 .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 -

http://www.pwc.com/middle-east
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  complaints@fransicapital.com.sa   الصندوق لمدير االلكتروني البريد خالل من -

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

 

 :أخرى معلومات .31

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

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

 

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

 المنازعسسسات فسسسي الفصسسسل لجنسسسة هسسسي الصسسسندوق فسسسي االسسسستثمار عسسسن أو مسسسن ناشسسسئ نسسسزاع أي فسسسي بسسسالنظر المختصسسسة القضسسسائية الجهسسسة 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

 

 االساااتثمار سياساااات فاااي ذكااارت التاااي ماعااادا المالياااة الساااوق هيئاااة عليهاااا توافاااق االساااتثمار الئحاااة ودقيااا مااان اعفااااء أي .ه

 .وممارساته

 مسسسستقبالً  تصسسسدر قسسسد أو صسسسدرت التسسسي العامسسسة اإلعفسسساءات بخسسسالف االسسسستثمار، الئحسسسة قيسسسود مسسسن أي مسسسن إعفسسساء ألي الصسسسندوق يخضسسسع ال

 .كافة االستثمار صناديق بشأن المالية السوق هيئة من

 

 :النقد أسواق لصندوق إضافية معلومات .32

 .محلي بنك لدى نقدي مبلغ إيداع عن يختلف الصناديق من النوع هذا من وحدة أي في االشتراك إن .أ

 

 عرضاااة وايراداتهاااا الوحااادات قيماااة وإن االشاااتراك، بساااعر الوحااادات اساااترداد طلاااب بقباااول ملااازم غيااار الصاااندوق مااادير إن .ب

 .والهبوط للصعود

 

 معهااااا ساااايتعامل التااااي النظياااارة واألطااااراف الصااااندوق اسااااتثمارات لتصاااانيف الصااااندوق ماااادير ساااايتبعها التااااي المنهجيااااة .ج

 .الصندوق

 .دوري بشكل معها يتعامل التي المالية المؤسسات وتقييم بدراسة الصندوق مدير سيقوم

 

ماادير الصااندوق بااأن كافااة مصااادر صاافقات أسااواق النقااد التااي يتعاماال معهااا خااارج المملكااة، خاضااعة لهيئااة رقابيااة  يقاار .د

 .السعودي المركزي للبنكمماثلة 

 

 لقواعاااد خاضاااعة التحاااوط، بغااارض فيهاااا يساااتثمر قاااد التاااي المشاااتقات لعقاااود المصااادرة الجهاااة باااأن الصاااندوق مااادير يقااار .ه

 .للهيئة مماثلة رقابية جهة عن الصادرة أو الهيئة عن الصادرة المالية الكفاية
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 إقرار من مالك الوحدات : .33

 طالعباال واإلقرار عليهم والموافقة فيهم جاء ما وفهم األمريكي بالدوالر للمرابحة البدر بصندوق الخاصة واألحكام الشروط بقراءة قمنا/قمت لقد

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

 

 أسماء/  المشترك اسم

 المشتركين
  

   االستثماري الحساب رقم

   التاريخ

   الفرع أو الموقع

   التوقيع

 

 .فقط وموظفيه كابيتال الفرنسي السعودي شركة الستخدام

   المختص الموظف اسم

   التاريخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شروط وأحكام صندوق البدر للمرابحة بالدوالر األمريكي |

 
 

Internal Use 
Page 28 of 28 

 

(: ملخص اإلفصاح المالي1ملحق )  

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

 (ياألمريكالمبلغ )بالدوالر  نوع الرسوم

 9,813.00 أتعاب المحاسب القانوني

 2000.00 رسوم الجهات الرقابية

 5,736 رسوم الحفظ

 - الصفقاترسوم 

 535 أعضاء مجلس اإلدارةمكافآت 

 104,492.00 رسوم االدارة

 1,400.00 تداولالتسجيل رسوم 

 - رسوم التعامل

 - رسوم احتساب المؤشر

 3,059 اخرى

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

    

 سالم بن زكي الخنيزي

 عضو مجلس اإلدارة – الرئيس التنفيذي

 هيفاء بنت فهد القوفي  

  والقانونيةرئيس االلتزام والحوكمة 

 

 


