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 سالم بن زكي الخنيزي

 عضو مجلس اإلدارة -الرئيس التنفيذي

 هيفاء بنت فهد القوفي 

  رئيس االلتزام والحوكمة والقانونية 

 

 

 

شروط وأحكام صندوق البدر للمرابحة بالريال 

 السعودي
 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 روجعت شروط

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

ً ويؤكدون أن مجلس إدارة الصندوق ومدير الصندوق بصحة واكت مال المعلومات الواردة في الشروط واألحكام، ويقرون أيضا

 ". المعلومات والبيانات الواردة في الشروط واألحكام غير مضللة

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

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

وال تعني موافقتها على طرح وحدات الصندوق وتوصيتها باالستثمار فيه، وتؤكد أن قرار االستثمار في الصندوق يعود للمستثمر أو 

 ".من يمثله

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

 .الشرعية المعنية لصندوق االستثمار

  إن شروط وأحكام صندوق البدر للمرابحة بالريال السعودي والمستندات األخرى كافة خاضعة لالئحة صناديق االستثمار، وتتضمن

 .ت كاملة، واضحة، صحيحة، غير مضللة، محدثة ومعدلةمعلوما

 " ننصح المستثمرين بقراءة شروط وأحكام الصندوق والمستندات األخرى لصندوق البدر للمرابحة بالريال السعودي وفهمها، وفي حال

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

 دوالر ر مالك الوحدات بأنه قد قبلها عند اشتراكه في أي وحدة من وحدات صندوق البدر للمرابحة بالبتوقيع هذه الشروط واألحكام يق

 .األمريكي

 يمكن للمستثمرين االطالع على أداء الصندوق ضمن تقاريره. 

 :التاليةوالتي تعكس التغييرات صندوق البدر للمرابحة بالريال السعودي 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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 ملخص الصندوق
 1 اسم صندوق االستثمار صندوق البدر للمرابحة بالريال السعودي.

الشريعة اإلسالمية. مفتوح متوافق مع أحكامأسواق نقد استثماري صندوق   2 فئة الصندوق/نوع الصندوق 

 3 اسم مدير الصندوق شركة السعودي الفرنسي كابيتال

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

 5 مستوى المخاطر منخفضة.

 )ألفي( لاير سعودي.2,000االشتراك: 

 سعودي.)ألف( لاير  1,000االسترداد: 

 )ألف( لاير سعودي. 1,000 اإلضافي:االشتراك 

 لالشتراك واالشتراكالحد األدنى 

 االضافي واالسترداد
6 

 7 أيام التعامل  كل يوم عمل في المملكة العربية السعودية.

 8 أيام اإلعالن يوم العمل الالحق ليوم التعامل.

االستردادموعد دفع قيمة  خالل أربعة أيام عمل من يوم التعامل.  9 

لاير سعودي. 10  
 )القيمةسعر الوحدة عند الطرح األولي 

 االسمية(
10 

 11 عملة الصندوق  الريال السعودي.

 إن صندوق البدر للمرابحة بالريال السعودي هو صندوق مفتوح غير محدد المدة.
مدة صندوق االستثمار وتاريخ 

ستحقاق الا  
12 

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

م.2009فبراير  03الموافق   
31 تاريخ بداية الصندوق  

م، وقد تم  1999سبتمبر 01هـ الموافق  1420جمادى األولى  21صدرت شروط وأحكام الصندوق في 

 .م11/05/2023هـ الموافق 21/10/1444بتاريخ آخر تحديث في 
تاريخ إصدار الشروط واألحكام، وآخر 

 تحديث لها
41  

51  رسوم االسترداد المبكر ال يوجد.  

1 . Week SAR deposit rate-20bps 61 المؤشر االسترشادي  

71 اسم مشغل الصندوق شركة السعودي الفرنسي كابيتال  

 شركة اتش اس بي سي العربية السعودية

 HSBC Saudi Arabia Limited 
81 اسم أمين الحفظ  

 19 اسم مراجع الحسابات شركة برايس ووترهاوس كوبرز

من صافي أصول الصندوق، وينطبق ذلك على جميع مالكي الوحدات  -بحد أقصى–% في السنة 0.50

 حيث ستتم معاملتهم بالمساواة.
 رسوم إدارة الصندوق

20 

واالستردادرسوم االشتراك  ال يوجد.  12  

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

 وخمسونعشر رياال  اثني)مئة و  112.50باإلضافة الى  شهر،الصندوق في اخر يوم عمل من كل 

( لاير سعودي كرسوم معامالت.هللة  

 رسوم أمين الحفظ

22  

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

.في مخلص اإلفصاح المالي السنوي اإلفصاح عن ذلك في حال حدوثه  
 مصاريف التعامل

32  

, رسوم التسجيل والتدقيقمعامالت, رسوم المراجعة  ) رسومتم احتساب الرسوم والمصاريف التالية 

أعضاء مجلس إدارة الصندوق( كما هو  وأتعاب)تداول(, رسوم التمويل, رسوم الجهات الرقابية 

ب. -9موضح في   

 رسوم ومصاريف أخرى

42  

52 رسوم األداء ال يوجد  

62 توزيعات نقدية ال ينطبق.  

12:00يوم العمل السابق ليوم التعامل قبل الساعة  ظهراً بتوقيت المملكة.  الموعد النهائي لتقديم تعليمات  

لكل يوم تعامل واالسترداداالشتراك   
72  
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 تعريفات
 الصندوق صندوق البدر للمرابحة بالريال السعودي.

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

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

  أمين الحفظ .للقيام بنشاطات حفظ األوراق المالية يرخص له بموجب الئحة مؤسسات السوق الماليةشخص 

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

 المملكة المملكة العربية السعودية.

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

 تفويضه للقيام بأي وظيفة من وظائف الهيئة.
 الهيئة

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

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

 ويديره مدير الصندوق مقابل رسوم محددة.
 صندوق االستثمار

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

 الوحدة الوحدات التي يملكها المشترك في الصندوق.

المؤشر الذي يقارن به أداء الصندوق وهو متوسط سعر الفائدة المتداولة بين البنوك السعودية ومؤشر الصندوق 

1 Week SAR Deposit-20 bps . 
 المؤشر االسترشادي

 صسسسندوق مدير أعمال لمراقبة يقوم مدير الصسسسندوق بتعيين أعضسسسائه وفقاً لالئحة صسسسناديق االسسسستثمار  مجلس 

 .واالشراف عليها االستثمار
 مجلس اإلدارة

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

 المتوافقة ألحكام الشريعة اإلسالمية.
اللجنة الشرعيةالهيئة الشرعية/  

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

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

 يوم اإلعالن هي األيام التي يعلن فيها عن أسعار الوحدات.

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

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

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

 رسوم االشتراك رسوم تدفع مقدماً عند شراء وحدات في الصندوق.

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

 الحد األدنى لالشتراك الحد األدنى لمبلغ المال المطلوب لالشتراك بالصندوق.

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

 لالستثمار فيها من قبل الصندوق.
 المعايير الشرعية

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

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

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

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

تعني شهادات الصكوك التي يستثمر فيها الصندوق وهي شهادة ذات قيمة متساوية تمثل نصيبا شائعا غير مجزأ 

في ملكية أصول حقيقية أو في منفعتها أو حقوق امتياز أو في ملكية أصل لمشروع معين يستوفي المتطلبات 

 الشرعية وما يترتب على ذلك من حقوق مالية.
 الصكوك

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

 ين الطرفين.بسعر متفق عليه ب
 إتفاقيات إعادة الشراء

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

 محدد بسعر متفق عليه بين الطرفين.
 إتفاقيات إعادة الشراء المعاكس

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

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



 شروط وأحكام صندوق البدر للمرابحة بالريال السعودي |

 
 

Internal Use 
Page 4 of 25 

)وهو اتفاق بين طرفين لبيع سلعة محددة   Futuresبـسسسسين البائع والمشتري ومن هـسسسسذه العقود عقود المستقبليات

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

)وهو اتفاق بين طرفين لبيع سسسلعة محددة في المسسستقبل مقابل سسسعر يتم تحديده وقت   Optionsعقود الخيارات

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

المستقبل مقابل  )وهو اتفاق بين طرفين لبيع سلعة محددة في Forwardsادراجه في البورصة(، العقود ابجلة 

)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 

 ن متوافقـة مـع الضـوابط الشـرعية للصندوق.مسبقاً( وأي عقـود مشـتقات أخـرى، علـى أن تكـو

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

 هـ والئحته التنفيذية.2/11/1438بتاريخ  113الملكي رقم م/
 ضريبة القيمة المضافة ونظامها

 

 الشروط واألحكام
 صندوق االستثمار:  .1

 .ونوعه فئته االستثمار، صندوق اسم .أ

 .متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية مفتوح أسواق نقد استثماريصندوق  ،البدر للمرابحة بالريال السعودي صندوق

 

 .االستثمار، وآخر تحديث صندوقتاريخ إصدار شروط وأحكام  .ب
بتسسساريخ م، وقسسسد تسسسم آخسسسر تحسسسديث فسسسي  1999سسسسبتمبر 01هسسسـ الموافسسسق  1420جمسسسادى األولسسسى  21صسسسدرت شسسسروط وأحكسسسام الصسسسندوق فسسسي 

 م11/05/2023هـ الموافق 21/10/1444

 

 .االستثمار صندوق طرح وحداتتاريخ موافقة الهيئة على  .ج
 م.2009فبراير  03هـ الموافق  1430صفر  08تم الحصول على موافقة الهيئة على االستمرار في وحدات الصندوق بتاريخ 

 

 .االستثمار، وتاريخ استحقاق الصندوق صندوقمدة  .د
 إن صندوق البدر للمرابحة بالريال السعودي هو صندوق مفتوح غير محدد المدة.

 

 النظام المطبق: .2
لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية  السعودي الفرنسي )مدير الصندوق( خاضعان صندوق البدر للمرابحة بالريال السعودي. وشركةإن 

 ذات العالقة المطبقة في المملكة العربية السعودية واألنظمة واللوائح األخرى

 

 سياسات االستثمار وممارساته: .3

 األهداف االستثمارية للصندوق. .أ
أسسسواق نقد مفتوح يهدف إلى تحقيق عوائد عن طريق االسسستثمار بأدوات مالية متوافقة  إن صسسندوق البدر للمرابحة بالريال السسسعودي هو صسسندوق

 مع أحكام الشريعة اإلسالمية مع الحفاظ على رأس المال وتوفير السيولة.

 

 أنواع األوراق المالية التي يستثمر فيها الصندوق بشكل أساسي. .ب
 ة اإلسسسسالمية اسسسستثمار أصسسسوله في عمليات التمويل المتوافقة مع الشسسسريعة يسسسستثمر الصسسسندوق في عمليات التمويل المتوافقة مع الشسسسريع

 سبيل المثال ال الحصر عمليات المرابحة والمضاربة. اإلسالمية على

  الفرنسي.يستثمر الصندوق مع مؤسسات مالية مختلفة في األسواق العالمية، قد تشمل من بينها البنك السعودي 

 ت مختلفة غير عملة الصندوق )الريال السعودي( وذلك بما يتفق مع استراتيجيات االستثمار.قد تكون استثمارات الصندوق بعمال 

  من أصول الصندوق.35نسبته  عماتزيد وقت الشراء  أاليحق لمدير الصندوق تقييم وشراء الصكوك على % 

  والمتوافقة مع المعايير الشرعية والمرخصة من يستثمر الصندوق في وحدات الصناديق االستثمارية العامة ذات االستراتيجية المشابهة

% من صافي قيمة أصول 20هيئة السوق المالية او لهيئة رقابية مماثلة خارج المملكة ذات مستوى المخاطر المماثلة بنسبة ال تتجاوز 

 الصندوق.

 الصندوق.% من صافي قيمة أصول 5وز ال تتجا يستثمر الصندوق في اتفاقيات إعادة الشراء واتفاقيات إعادة الشراء المعاكس بنسبة 

 

 سياسة تركيز االستثمار. .ج
أصسسسوله في عمليات التمويل المتوافقة مع الشسسسريعة  اإلسسسسالمية اسسسستثمارتتركز اسسسستثمارات الصسسسندوق في عمليات التمويل المتوافقة مع الشسسسريعة 

في األسسسواق  مالية مختلفةسسسبيل المثال ال الحصسسر عمليات المرابحة والمضسساربة، كما يحق للصسسندوق أن يسسستثمر مع مؤسسسسسسات  اإلسسسالمية على

 الفرنسي.العالمية، قد تشمل من بينها البنك السعودي 

 تيجيات االستثماروقد تكون استثمارات الصندوق بعمالت مختلفة غير عملة الصندوق )الريال السعودي( وذلك بما يتفق مع استرا
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 االستثمار.نسبة  .د
 :بحدها األدنى واالعلى لصندوقنسب استثمارات ا التالي الجدول يوضح

 

 

 

 

 

 

الحسسسد األدنى للتصسسسسسسنيف يتم تحسسسديسسسد  -

سسسسسسستثمسسسارات الصسسسسسسنسسسدوق الاالئتمسسساني 

او عن موديز / فيتش / كابيتال انتيليجنس  /إحدى وكاالت التصسسسنيف االئتماني الدولية: سسسستاندرد آند بورز  واألطراف النظيرة حسسسسب ما تحدده

المعتمدة لدى مدير الصندوق. لمدير الصندوق الحق المطلق في تصنيف أداة استثمار معينة او طرف نظير )تصنيف  طريق الية التقييم الداخلية

 ائتماني اسسسستثماري او اقل من التصسسسنيف االئتماني االسسسستثماري( وقد يعتمد في تقديره على األبحاة الداخلية او عن طريق المصسسسادر الخارجية

 لتحديد التصنيف.

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

 ً  .ظروف السوق أو الظروف االقتصادية غير مالئمة نسبيا

 

 أسواق األوراق المالية التي يحتمل أن يشتري ويبيع الصندوق فيها استثماراته. .ه
 السوق السعودي. ومن بينهاالعالمية  الثابتوالدخل أسواق النقد 

 

 في وحدات الصندوق. استثمار مدير الصندوق .و
يجوز لمدير الصسسندوق وتابعيه االسسستثمار في الصسسندوق لحسسسابه على أن ال يمارس هو أو أي من تابعيه حقوق التصسسويت المرتبطة بالوحدات 

 التي يملكونها.

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

مالية، وسسسوف يعامل هذا وكذلك في التقارير الدورية التي يصسسدرها مدير الصسسندوق وفي القوائم ال تداول السسسعوديةوالموقع االلكتروني لشسسركة 

 صندوق.مماثلة لوحدات المشتركين في ال االستثمار معاملة

 

 المعامالت واألساليب واألدوات التي يستخدمها مدير الصندوق بغرض اتخاذ قراراته االستثمارية للصندوق. .ز
كبار المالك باإلضافة يث يركز على التصنيف االئتماني ويقوم مدير الصندوق بدراسة وتحليل الجهات المستلمة للودائع النقدية واالسالمية، ح

 لجهة عن جهة اخرى. أكبرلعدد من النسب المحاسبية التي تعطي وزن 

 

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

 

 القيود على أنواع األوراق المالية التي يستثمر فيه الصندوق. .ط
 .لن يستثمر الصندوق في أي أوراق مالية ال تتوافق مع المعايير الشرعية المعتمدة من اللجنة الشرعية للصندوق 

  افي قيمة أصسسوله % من صسس10يحق للصسسندوق الحصسسول على تمويل متوافق مع الشسسريعة اإلسسسالمية على أن ال تتجاوز نسسسبة االقتراض

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

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

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

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

 

لبدر للمرابحة بالريال السسسسسعودي بالقيود والحدود التي تفرضسسسسها الئحة صسسسسناديق االسسسسستثمار يلتزم مدير الصسسسسندوق خالل إدارته لصسسسسندوق ا

 .وشروط وأحكام الصندوق

 

 حد استثمار أصول الصندوق في وحدات صناديق استثمار أخرى. .ي
المعايير الشرعية والمرخصة  يحق للصندوق االستثمار في وحدات الصناديق االستثمارية العامة ذات االستراتيجية المشابهة والمتوافقة مع

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

 الصندوق.

 

 الحد األعلى الحد األدنى نوع االستثمار

 %100 %0 النقد، أدوات أسواق النقد 

 %35 %0 صكوك

 %20 %0 ذات الطرح العام ناديق أدوات أسواق النقدص

واتفاقيات إعادة الشراء اتفاقيات إعادة الشراء 

 المعاكس
0% 5% 
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فيما يتعلق  وسالالياسالالتهاالقتراض، وسالالياسالالة مدير الصالالندوق بشالالةن ممارسالالة هته الصالالالحيات، و اإلقراضالصالالندوق في  صالالالحيات .ك

 .برهن أصول الصندوق
% من صافي قيمة أصوله وذلك 10يحق للصندوق الحصول على تمويل متوافق مع الشريعة اإلسالمية على أن ال تتجاوز نسبة االقتراض 

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

 

 الحد األعلى للتعامل مع أي طرف نظير. .ل
 ال يوجد

 

 سياسة مدير الصندوق إلدارة مخاطر الصندوق. .م
ستثماراته والموجودات أخرى من خالل مراقبة العائد على صافي الموجودات وإجراء التعديالت عليها على ضوء  يدير الصندوق محفظة ا

 ط وأحكام الصندوق. يعتمد هيكل رأس المال على إصدار الوحدات واستردادها. التغيرات التي تطرأ على ظروف السوق وفقاً لشرو

 يحتفظ الصسسندوق باالسسستثمارات في أدوات مالية مختلفة وفقاً لسسسياسسسته االسسستثمارية. ويتم تصسسنيف االسسستثمارات كاسسستثمارات مقتناه بالتكلفة

المطفأة واسسستثمارات متاحة للبيع أي صسسكوك وودائع متوافقة مع الشسسريعة. يتعرض الصسسندوق لمخاطر أسسسعار العموالت الخاصسسة ومخاطر 

 السيولة، وتكون إدارتها كالتالي:ر االئتمان ومخاط

 

 يتعرض الصسسندوق لمخاطر أسسسعار العموالت على موجوداته التي تحمل عمولة بما فيها الصسسكوك  - مخاطر أسالالعار العموالت الخاصالالة

ات في أسسسسسسسعار المقتناه بالتكلفة المطفأة والودائع المتوافقة مع الشسسسسسسريعة. وللحد من هذه المخاطر يقوم مدير الصسسسسسسندوق بمراقبة التغير

 العموالت بصورة منتظمة.

 

 يتعرض الصسسسسندوق لمخاطر االئتمان بشسسسسأن األرصسسسسدة لدى البنوك واالسسسسستثمارات المقتناه بالتكلفة المطفأة والودائع  - خاطر االئتمانم

ف ذات تصسسسسسنيف المتوافقة مع الشسسسسسريعة والذمم المدينة األخرى. يسسسسسسعى مدير الصسسسسسندوق للحد من مخاطر االئتمان بالتعامل مع أطرا

ائتماني جيد ومراقبة التعرض ووضسسع حدود لالسسستثمارات الفردية. لم يحدد مدير الصسسندوق أي تركيز جوهري لمخاطر االئتمان ناتجة 

 وتعد القيمة الدفترية أقصى مخاطر االئتمان المتعلقة بالموجودات المالية. من االستثمارات،

 

 المؤشر االسترشادي. .ن
 (.Week SAR deposit rate-20bps1للصندوق هو )المؤشر االسترشادي 

 وهو مؤشر عام، يحصل عليه مدير الصندوق من خالل موقع بلومبيرغ.

 

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

 

 ية بشةن أي قيود أو حدود على االستثمار.أي إعفاءات موافق عليه من هيئة السوق المال .ع
 ال يوجد.

 

 المخاطر الرئيسية لالستثمار في الصندوق: .4
 قد يتعرض الصندوق للتقلبات في قيمة وحداته نتيجة لتكوين استثماراته التي تتركز في أدوات أسواق النقد. .أ

للمؤشر االسترشادي للصندوق، ال يعد مؤشراً على أداء الصندوق في األداء السابق لصندوق البدر للمرابحة بالريال السعودي واألداء السابق  إن .ب

 المستقبل.

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

بالريال السسسسعودي ال يعد إيداعاً لدى أي بنك، حيث أن أصسسسول يحذر مدير الصسسسندوق المسسسستثمرين من أن االسسسستثمار في صسسسندوق البدر للمرابحة  .د

 الصندوق بطبيعتها عرضة لتذبذب األسعار ارتفاعا وانخفاضاً.

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

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

 قيمة أصول الصندوق وعائداته.

 
 مخاطر عدم التسسديد من قبل أطراف المؤسسسسات المالية التي يتعامل الصسندوق من خاللها.  - لقة باالئتمان واألطراف المقابلةالمخاطر المتع

يسسسعى مدير الصسسندوق إلى الحد من مخاطر االئتمان عن  محافظه االسسستثمارية والعوائد.وعليه فإن الصسسندوق معرض لمخاطر االئتمان في 

 التي يتعامل معها الصندوق.الستثمارات مع المؤسسات المالية طريق مراقبة توزيع االئتمان ووضع حدود ل
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 قد يؤثر تذبذب أسعار السلع على قيمة وأرباح الصندوق. - مخاطر السلع 
 

 أما عملة الصسسندوق األسسساسسسية فهي الريال في صسسرف أسسسعار العمالت األجنبية  د تتقلب قيمة األوراق المالية نتيجة لتغيرق  - مخاطر العملة

 السعودي والعمالت األخرى ويقوم مدير الصندوق حسب تقديره باستخدام أدوات مالية تساهم في الحماية من التقلبات في األسعار.
 

 زمة للوفاء بااللتزامات الماليةالتي قد يتعرض لها الصندوق في توفير السيولة الالهي المخاطر   - مخاطر السيولة. 
 

 تتمتسسسسع المملكسسسسة العربيسسسسة السسسسسعودية باقتصسسسساد قسسسسوي، وهسسسسو خاضسسسسع لشسسسسروط وأحسسسسوال السسسسسوق العسسسسالمي ونمسسسسو  - المخالالالالاطر االقتصالالالالادية

أسسسعار السسنفط، نسسسب األربسساح، التضسسخم، السسسيولة، تسسدفق االقتصسساد العسسالمي. قسسد يتسسأثر االقتصسساد السسسعودي بعوامسسل عديسسدة مثسسل: تذبسسذب 

 على قيمة األوراق المالية التابعة للصندوق.ن لها تأثيرات إيجابية أو سلبية رؤوس األموال، وعوامل أخرى قد يكو

 

  كات قسسسسسد تنطسسسسسوي األوراق الماليسسسسسة األجنبيسسسسسة واألوراق الماليسسسسسة الصسسسسسادرة عسسسسسن شسسسسسر - االسالالالالالتثمار فالالالالالي األسالالالالالواق العالميالالالالالةمخالالالالالاطر

ومؤسسسسات ماليسسسة لهسسسا اعمسسسال فسسسي الخسسسارج علسسسى مخسسساطر تتعلسسق بسسسالظروف السياسسسسية واالقتصسسسادية والنظاميسسسة فسسسي هسسسذه السسسدول، وتشسسسمل 

هسسسذه المخسسساطر خطسسسر التغييسسسر فسسسي األوضسسساع االقتصسسسادية كاالنكمسسسا  االقتصسسسادي ومعسسسدالت التضسسسخم او السياسسسسية كالشسسسكوك الناتجسسسة 

قليميسسسة او النظاميسسسة كانهيسسسار النظسسسام المسسسالي لهسسسذه السسسدول، وكسسسذلك التغيسسسرات فسسسي البيئسسسة التنظيميسسسة عسسسن التغيسسسرات السياسسسسية العالميسسسة واإل

 والتشريعات وأنظمة المحاسبة واللوائح المحلية والحكومية مما يؤثر سلباً على أداء الصندوق وسعر الوحدة.
 

 كسسسن أن تتسسسأثر بعوامسسسل مختلفسسسة ولكسسسن غيسسسر محسسسدودة، يقبسسسل المشسسسترك أن قيمسسسة أصسسسول الصسسسندوق يم - المخالالالاطر المتعلقالالالة بةحالالالدا  معينالالالة

مسسسة وحسسسدات الصسسسندوق يفهسسسم المشسسسترك ويوافسسسق علسسسى أن قي .منهسسسا عوامسسسل سياسسسسية واقتصسسسادية وعوامسسسل تتعلسسسق بالتشسسسريعات واألنظمسسسة

أن مسسسدير الصسسسندوق لسسسن يكسسسون ملسسسزم بقبسسسول طلسسسب اسسسسترداد الوحسسسدات بقيمسسسة الطسسسرح، ويتحمسسسل مالسسسك معرضسسسة للصسسسعود والهبسسسوط، و

الوحسسسدات المسسسسئولية عسسسن أي خسسسسارة ماليسسسة قسسسد تترتسسسب علسسسى االسسسستثمار فسسسي الصسسسندوق، علمسسسا بسسسأن االسسسستثمار بالصسسسندوق ال يعسسسد إيسسسداعا 

 لدى أي بنك محلي. يسوق أو يبيع األوراق المالية أو تابع صندوق االستثمار.

 

 القسسسرارات الحكوميسسسة   -السسسذكر ال الحصسسسرعلسسسى سسسسبيل  -هسسسي المخسسساطر الناتجسسسة عسسسن ظسسسروف قسسساهرة مثسسسل  - مخالالالاطر الظالالالروف القالالالاهرة

أو الحسسسروب أو االضسسسسطرابات المدنيسسسة أو العصسسسسيان المسسسسدني أو الكسسسوارة الطبيعيسسسسة أو الحصسسسسار االقتصسسسادي أو المقاطعسسسسة التجاريسسسسة أو 

اسسسسب القسسسرارات التشسسسريعية لأسسسسواق أو تعليسسسق التسسسداول أو عسسسدم السسستمكن مسسسن التواصسسسل مسسسع السسسسوق ألي سسسسبب كسسسان أو تعطسسسل لنظسسسام الح

ابلسسسي أو أي سسسسبب ال يخضسسسع لسسسسيطرة مسسسدير الصسسسندوق أو الصسسسناديق التسسسي يسسسستثمر فيهسسسا.  فسسسي حسسسال وقسسسوع أي مسسسن أحسسسداة الظسسسروف 

القسسساهرة فسسسسيتم تأجيسسسل أي التسسسزام علسسسى الصسسسندوق وفقسسساً لمسسسا يقتضسسسيه حسسسدة القسسسوة القسسساهرة. كمسسسا سسسسيقوم مسسسدير الصسسسندوق بسسسإعالن حسسسدة 

وتجسسسدر اإلشسسسارة إلسسسى أن مسسسدير الصسسسندوق لسسسن يكسسسون مسسسسئوالً تجسسساه  مسسسستثمرين فسسسي الصسسسندوق.  القسسسوة القسسساهرة وسسسسيكون ملسسسزم لجميسسسع ال

 مالكي الوحدات ألي خسارة مؤقتة أو دائمة الستثماراتهم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بسبب أي قوة قاهرة.

 

 اته األخسسسرى سسسستكون ملزمسسسة للورثسسسة أحكسسسام الصسسسندوق وكافسسسة مسسسستندذا كسسسان المشسسسترك فسسسرداً فسسسإن شسسسروط وإ - مخالالالاطر حالالالالة الوفالالالاة

ومنفسسسذي الوصسسسية ومسسسديري التركسسسة والممثلسسسين الشخصسسسيين ومسسسؤتمني وخلفسسساء المشسسسترك، ولسسسن تلغسسسى موافقسسسة مالسسسك الوحسسسدات علسسسى هسسسذه 

ائي وإذا كسسان المشسسترك كيانسساً قانونيسساً فسسإن هسسذه االتفاقيسسة لسسن تلغسسى بشسسكل تلقسسس مسسستندات الصسسندوق تلقائيسساً عنسسد وفسساة أو عجسسز المشسسترك. 

عنسسد وفسساة أو إفسسالس أو حسسل أي شسسريك أو مسسساهم فيهسسا.  وبغسسض النظسسر عسسن هسسذه الشسسروط فإنسسه يحسسق لمسسدير الصسسندوق ووفقسساً لتقسسديره 

المطلسسسق وقسسسف أي تعسسسامالت تتعلسسسق بهسسسذه االتفاقيسسسة لحسسسين تسسسسلم مسسسدير الصسسسندوق أمسسسراً مسسسن المحكمسسسة أو توكيسسسل أو أي دليسسسل أخسسسر يكسسسون 

ورثسسسة ومنفسسسسذي الوصسسسية ومسسسسديري التركسسسة والممثلسسسسين الشخصسسسيين والمسسسسؤتمنين أو الخلفسسساء للسسسسسماح مرضسسسياً لسسسسه للصسسسالحية المخولسسسسة لل

 بتنفيذ تلك التعامالت.

 

 هسسسي المخسسساطر الناتجسسسة عسسسن تقلسسسب قيمسسسة األدوات الماليسسسة نتيجسسسة للتغيسسسر فسسسي معسسسدل الفائسسسدة، وتعتبسسسر  - مخالالالاطر تقلبالالالات معالالالدالت الفائالالالدة

يهسسسسا تسسسسداول األوراق الماليسسسسة بأنواعهسسسسا مثسسسسل أسسسسسواق األوراق الماليسسسسة مسسسسن أسسسسسهم وسسسسسندات األدوات الماليسسسسة هسسسسي االسسسسسواق التسسسسي يسسسستم ف

وأسسسسواق المشسسستقات وأسسسسواق السسسسلع وأسسسسواق السسسدين المسسسالي مسسسن ديسسسون قصسسسيرة األجسسسل، ممسسسا يسسسؤثر سسسسلباً علسسسى أداء الصسسسندوق وسسسسعر 

 الوحدة.

 

 الشسسسرعية فسسسي حسسسال خسسسروج أحسسسد االسسسستثمارات عسسسن المعسسسايير تتمثسسسل مخسسساطر االسسسستثمارات  - اطر متعلقالالالة باالسالالالتثمارات الشالالالرعيةمخالالال

الشسسسرعية للصسسسندوق ممسسسا يسسسؤدي السسسى السسستخلص مسسسن هسسسذه االسسسستثمارات بأسسسسعار قسسسد تكسسسون غيسسسر مناسسسسبة ممسسسا يسسسؤثر سسسسلباً علسسسى أداء 

 الصندوق وسعر الوحدة.

 

 مماثلسسسة لسسسه فسسسي االسسسستراتيجية ومسسسستوى لسسسن يسسسستثمر الصسسسندوق اال فسسسي صسسسناديق  -األخالالالرى ثمار فالالالي صالالالناديق االسالالالتثمار مخالالالاطر االسالالالت

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

 الوحدة.

 

 آلية تقييم المخاطر: .5
 الصندوق.آلية داخلية لتقييم المخاطر المتعلقة بأصول النظم اإلدارية ويقر مدير الصندوق بوجود 
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 لالستثمار في الصندوق:  الفئة المستهدفة  .6

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

 

 قيود / حدود االستثمار: .7
  من صافي قيمة أصوله وذلك 10يحق للصندوق الحصول على تمويل متوافق مع الشريعة اإلسالمية على أن ال تتجاوز نسبة االقتراض %

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

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

 تثمار في وحدات الصناديق االستثمارية العامة ذات االستراتيجية المشابهة والمتوافقة مع المعايير الشرعية والمرخصة يحق للصندوق االس

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

 الصندوق.

وشروط ستثمار الصندوق خالل إدارته لصندوق البدر للمرابحة بالريال السعودي بالقيود والحدود التي تفرضها الئحة صناديق االكما يلتزم مدير 

 .وأحكام الصندوق

 

 العملة: .8
 عملة الصندوق هي الريال السعودي.

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

 المتوفرة لدى مدير الصندوق.

 

 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب: .9

 .احتسابها وطريقة الصندوق أصول من المدفوعات جميع تفاصيل بيان .أ
 :التاليجميع أنواع المدفوعات تكون مستحقة من أصول الصندوق، وتكون تلك الرسوم والمصاريف على النحو 

 

 رسوم الحفظ

 

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

عشسسسسر رياال  اثني)مئة و  112.50باإلضسسسسافة الى  شسسسسهر،الصسسسسندوق في اخر يوم عمل من كل 

 ( لاير سعودي كرسوم معامالت.هللة وخمسون

 رسوم اإلدارة

من صافي قيمة أصول الصندوق  -بحد أقصى–السنة % في 0.50يحصل مدير الصندوق على 

كأتعاب إدارة مسسسستحقة، تحتسسسسب بصسسسورة تراكمية بشسسسكل يومي ويتم خصسسسمها بشسسسكل شسسسهري. 

 وينطبق ذلك على جميع مالكي الوحدات حيث ستتم معاملتهم بالمساواة.

والتدقيقرسوم المراجعة   
السسسنة، ويتم احتسسساب تلك األتعاب وثالثون ألف( لاير سسسعودي كحد أقصسسى في  ثالثة) 33,000

 بصورة تراكمية بشكل يومي وتخصم على أساس نصف سنوي.

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

 يومي وتخصم على أساس سنوي.

 رسوم التمويل
اإلفصسسسساح عن ذلك في حال  العاملة في المملكة، وسسسسسيتمحسسسسسب أسسسسسعار التمويل السسسسسائدة للبنوك 

 في ملخص اإلفصاح المالي السنوي حدوثه 

 ال يوجد. أتعاب اللجنة الشرعية

 ال يوجد. مصاريف التوزيع

 مصاريف التعامل
يتحمل الصسسندوق مسسسؤولية الوفاء بأي رسسسوم تنظيمية أو مصسساريف تتعلق بعمليات االسسستثمار، 

 .في ملخص اإلفصاح المالي السنوي ذلك في حال حدوثهوسيتم اإلفصاح عن 

أتعاب خدمات تتعلق بسجل مالكي 

 الوحدات
 ال يوجد.

االسترشادي رسوم المؤشر  ال يوجد. 

 رسوم الجهات الرقابية 
وخمسسسسمائة( لاير سسسسعودي في السسسسنة ويتم احتسسسساب تلك األتعاب بصسسسورة  سسسسبعة آالف) 7,500

 تراكمية بشكل يومي وتخصم على أساس سنوي.

أتعاب أعضاء مجلس إدارة 

 الصندوق

 ً  وهذه األتعاب تشسسمل جميع صسسناديق شسسركة السسسعودي الفرنسسسي كابيتال المطروحة طرحاً عاما

 حيث سيتم تخصيص علماً بأن تلك األتعاب ستكون متغيرة بشكل سنوي

ابها حصسسسة كل صسسسندوق من تلك األتعاب بناًء على حجم األصسسسول نسسسسبة وتناسسسسب، ويتم احتسسسس

 يم وتخصم على أساس سنوي.يبصورة تراكمية في كل يوم تق

يقدر الحد األقصسسسى السسسسنوي إلجمالي أتعاب ومصسسساريف أعضسسساء مجلس إدارة جميع صسسسناديق 

)سسسستون ألف ( لاير سسسسعودي وتقدر حصسسسة  60,000شسسسركة السسسسعودي الفرنسسسسي كابيتال بمبلغ 

)ثالثة و عشرون ألفا و سبع مائة و ستون و خمسة  23,760.15الصندوق من هذه األتعاب بـسسسسسس 
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لاير سعودي في السنة  حصة الصندوق من هذه  األتعاب ستتغير سنوياً وفقاً ألصول  عشر هللة(

 15,000ضسسوين( سسسيتقاضسسى مبلغ الصسسندوق )زيادة أو نقصسساً(، علما بأن كل عضسسو مسسستقل )ع

 الحد وهو السسنة في اجتماعين أقصسى بحد ( )خمسسة عشسر ألف ( لاير سسعودي عن كل اجتماع

 السسسسعودي شسسسركة صسسسناديق جميع عن وذلك ،)الصسسسندوق إدارة مجلس اجتماعات لعدد األدنى

  .العامة الفرنسي

 

يتحملها الصسسندوق ال تشسسمل ضسسريبة القيمة المضسسافة والتي يدفعها الصسسندوق لمدير الصسسندوق بشسسكل *  جميع الرسسسوم والمصسساريف واألتعاب المذكورة أعاله التي 

كة العربية منفصسسل وفقاً للنسسسب التي ينص عليها نظام ضسسريبة القيمة المضسسافة، كما ال تشسسمل أي من الضسسرائب المفروضسسة أو التي سسستفرض مسسستقبال في الممل

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

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

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

 وقت دفعها طريقة احتسابها توضيح الرسوم

 تحسب بشكل يومي. % سنوياً.0.02 رسوم الحفظ

تدفع بشسسسسسكل شسسسسسهري على أسسسسسساس 

صسسسافي قيمة أصسسسول الصسسسندوق في 

 اخر يوم عمل من كل شهر.

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

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

 رسوم اإلدارة

0.50 ً بسحسسسد –% سسسسسسسسنسويسسسا

ذلك على . وينطبق -ىأقصسسسس

جميع مالكي الوحدات حيث 

 ستتم معاملتهم بالمساواة.

تحسسسسسسب بصسسسسسورة تراكمية بشسسسسسكل 

 يومي.
 تدفع بشكل شهري.

 والتدقيقرسوم المراجعة 
لاير سسسعودي كحد  33,000

 أقصى في السنة.

تحسسسسسسب بصسسسسسورة تراكمية بشسسسسسكل 

 يومي.
 تدفع على أساس نصف سنوي.

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

 يومي.
 تدفع على أساس سنوي.

 رسوم التمويل
في ملخص اإلفصسساح المالي  على حسسسب أسسسعار التمويل السسسائدة، وسسسيتم اإلفصسساح عن ذلك في حال حدوثه

 .السنوي

 رسوم التعامل
وسسسسسيتم يتحمل الصسسسسندوق مسسسسسؤولية الوفاء بأي رسسسسسوم تنظيمية أو مصسسسساريف تتعلق بعمليات االسسسسستثمار، 

 .في ملخص اإلفصاح المالي السنوي اإلفصاح عن ذلك في حال حدوثه

 ال يوجد. أتعاب اللجنة الشرعية

 ال يوجد. مصاريف التوزيع

أتعاب خدمات تتعلق بسجل 

 مالكي الوحدات
 ال يوجد.

 ال يوجد. االسترشادي رسوم المؤشر

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

 يومي.
 تدفع على أساس سنوي.

أتعاب أعضاء مجلس إدارة 

 الصندوق

تقدر حصسسسسسة الصسسسسسندوق  -

لاير  23,760.15

سسسسسسعودي سسسسسسنوياً، وهي 

حصسسسسسة تقديرية قد تتغير 

قاً ألصسسسسسسول  ياً وف سسسسسسسنو

 الصندوق.

 

بسسسسساإلضسسسسسسسسسسسافسسسسسة إلسسسسسى  -

كل عضسسسو  15,000.00

مسسسستقل )عضسسسوين( عن 

 أقصى اجتماع( بحدكل 

 السسسسسسسنسسة في اجتمسساعين

 لعسسدد األدنى الحسسد وهو

تحسسسسسسسب بصسسسسسسورة تراكمية كل يوم 

 يم.يتق
 تدفع على أساس سنوي.
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 إدارة مجلس اجتماعات

 .)الصندوق

 

ألصول الصندوق على مستوى الصندوق ومالك الوحدة خالل  اإلجمالية نسبة تكاليف الصندوق إلى القيمةح ي يوضجدول افتراض .ج

 عمر الصندوق ويشمل نسبة التكاليف المتكررة وغير المتكررة.
 كنسبة مئوية المبلغ بالريال السعودي التصنيف 

 %0.0003 5,250 مكرر رسوم التسجيل تداول

 %0.0005 7,500 مكرر رسوم الجهات الرقابية

 %0.0027 33,000 مكرر أتعاب المحاسب القانوني

 %0.0016 24,499 مكرر مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 - - - رسوم احتساب المؤشر

 - - - رسوم الصفقات

 - - - رسوم التمويل

 %0.0005 7,354 غير مكرر أخرى

 %0.0160 242,718 مكرر رسوم الحفظ

 %0.4541 6,870,122 مكرر رسوم االدارة

 - - - المراجعة الشرعية

 على المحملة التكاليفاجمالي 

 الصندوق

 :المتكررة التكاليف نسبة

 

 المتكررة غير التكاليف نسبة

7,186,889 

 

7,354 

0.4750% 

 

0.0005% 

 

تفاصالالاليل مقابالالالل الصالالالفقات التالالالي يجالالالوز فرضالالالها فيمالالالا يتعلالالالق برسالالالوم االشالالالتراك واالسالالالترداد ونقالالالل الملكيالالالة التالالالي يالالالدفعها مالالالالكو  .د

 المقابل.الوحدات وطريقة احتساب ذلك 
 .ال يوجد أي رسوم مفروضة على االشتراك، االسترداد أو االسترداد المبكر 

 تكون رسوم التحويل مستحقة على مالكي الوحدات وهي على النحو التالي: 

  يعامسسسل التحويسسسل بسسسين صسسسناديق السسسسعودي فرنسسسسي كابيتسسسال كمسسسا لسسسو كانسسست طلسسسب اسسسسترداد مسسسن صسسسندوق وطلسسسب اشسسستراك فسسسي

االلتسسسسزام بهسسسسذه الشسسسسروط واألحكسسسسام والشسسسسروط واألحكسسسسام الخاصسسسسة بالصسسسسناديق المحسسسسول اليهسسسسا التسسسسي ينسسسسوي صسسسسندوق آخسسسسر مسسسسع 

المشسسسترك االسسسستثمار فيهسسسا. كمسسسا يسسستم حسسسسم أي مصسسساريف خاصسسسة باالشسسستراك فسسسي الصسسسندوق المحسسسول اليسسسه إن وجسسسدت إضسسسافة إلسسسى 

بينهسسسسا التحويسسسسل، يقسسسسوم المسسسسدير بتحويسسسسل  الضسسسسرائب المفروضسسسسة، إذا كسسسسان هنالسسسسك فسسسسرق فسسسسي العملسسسسة بسسسسين الصسسسسناديق التسسسسي وقسسسسع

 المتحصل وفقاً لسعر الصرف السائد في ذلك الوقت.

 

 .الخاصة والعموالت التخفيضات بشةن الصندوق مدير وسياسة الخاصة والعموالت بالتخفيضات المتعلقة المعلومات .ه
يجسسسسوز لمسسسسدير الصسسسسندوق مسسسسنح تخفيضسسسسات علسسسسى أتعسسسساب إدارة الصسسسسندوق لمسسسسالكي الوحسسسسدات او إلغاءهسسسسا متسسسسى مسسسسا رأى ذلسسسسك مناسسسسسباً، 

 وينطبق ذلك على جميع مالكي الوحدات حيث ستتم معاملتهم بالمساواة. 

 

 .والضريبة بالزكاة المتعلقة المعلومات .و
 الدخل حيثما ينطبق.م وأنظمة الهيئة العامة للزكاة ويخضع الصندوق ألحكا

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

 المضافة والئحته التنفيذية.

سسسسيتم اإلفصسسساح وتقسسسع مسسسسؤولية إخسسسراج الزكسسساة عسسسن الوحسسسدات االسسسستثمارية التسسسي يملكهسسسا المسسسستثمرون علسسسى مسسسالكي تلسسسك الوحسسسدات، كمسسسا 

 عن مصاريف الضريبة المطبقة على الصندوق في القوائم المالية للصندوق.

 

 أي عمولة خاصة يبرمها مدير الصندوق. .ز
 يجوز لمدير الصندوق ابرام ترتيبات العمولة الخاصة إذا توافرت الشروط ابتية:

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

 .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  

 

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

 الخدمة التي توجه من خالل مزود الخدمة.
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مثالالالال افتراضالالالي يوضالالالح جميالالالع الرسالالالوم والمصالالالاريف ومقابالالالل الصالالالفقات التالالالي دفعالالالت مالالالن أصالالالول الصالالالندوق أو مالالالن قبالالالل مالالالالك  .ح

 الوحدات على أساس عملة الصندوق.

 الريال السعوديب كنسبة مئوية الرسوم

 2,000.00  مبلغ االشتراك

 0.0088 %0.0004 التسجيل تداولرسوم 

 0.0126 %0.0006 رسوم الجهات الرقابية

 0.6600 %0.033 يأتعاب المحاسب القانون

 0.0172 %0.0009 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 0 %0.0000 رسوم احتساب المؤشر

 0.0107 %0.0005 الصفقاترسوم 

 0 %0.0000 التمويل رسوم

 0.0100 %0.0005 اخرى

 0.4200 %0.0210 رسوم الحفظ

 10.4972 %0.5249 رسوم االدارة

 11.0331  اجمالي الرسوم

 

 يم والتسعير:يالتق .10

 يم كل أصل يملكه صندوق االستثمار.يطريقة تق .أ
يم بناًء على جميع األصول التي تضمها المحفظة مخصوماً منها المستحقات يلى أساس العملة ويكون تحديد التقيم عيفي كل يوم تعامل، يتم التق

 :يم على نوع األصل كما يلييفي ذلك الوقت. وتعتمد طريقة التقالخاصة بالصندوق 

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

 .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 آخر يأما بالنسبة ألغراض تق

يم باستخدام يباستخدام هذه الطريقة فيجوز التقك السوق أو النظام. وإذا كانت ظروف تلك السوق أو ذلك النظام ال تسمح صفقة تمت في ذل

 .القيمة الدفترية باإلضافة إلى األرباح المتراكمة

 الصندوق في صندوق استثماري آخر، سيستخدم آخر سعر وحدة معلن عنه في كل يوم تعامل في حال استثمر. 

 ة إلى أي استثمار آخر يعتمد مدير الصندوق على القيمة العادلة التي يحددها بناء على الطرق والقواعد التي يوافق عليها أمين الحفظبالنسب 

 للصندوق. مراجع الحساباتوبعد التحقق منها من قبل 

 

 يم وتكرارها.يعدد نقاط التق .ب
 .السعودية وذلك خمس مرات في االسبوع.يم أصول الصندوق كل يوم عمل في المملكة العربية ييتم تق

 

 .التسعيرالخطة في يم أو يالتقالخطة في اإلجراءات التي ستتخت في حالة  .ج
يم أصسسسل مسسسن أصسسسول الصسسسندوق العسسسام بشسسسكل خسسساطب أو حسسسساب سسسسعر الوحسسسدة بشسسسكل خسسساطب، سسسسيقوم مسسسدير الصسسسندوق بمسسسا يسسسفسسسي حسسسال تق

 يلي:

 يم أو التسعير الخاطبيتوثيق حالة التق. 

  يم أو التسسسسعير يسسسجميسسسع أخطسسساء التقتعسسسويض جميسسسع مسسسالكي الوحسسسدات المتضسسسررين )بمسسسا فسسسي ذلسسسك مسسسالكي الوحسسسدات السسسسابقين( عسسسن

 دون تأخير.

 أو أكثر من سعر الوحدة. 0.5يم أو التسعير يشكل ما نسبته يالهيئة فوراً عن أي خطأ في التق إبالغ٪ 

 وفسسسي شسسسركة تسسداول السسسسعوديةاإللكترونسسي والموقسسسع اإللكترونسسي لفسسسي موقعسسسه يم أو التسسسعير الخسسساطب فسسوراً يسسساإلفصسساح عسسسن حالسسة التق 

 تقارير الصندوق العام.

 

 طريقة احتساب سعر الوحدة ألغراض تنفيت طلبات االشتراك واالسترداد. .د
مسسسة يتمثسسسل سسسسعر الوحسسسدة عنسسسد االشسسستراك أو سسسسعر الوحسسسدة عنسسسد االسسسسترداد فسسسي صسسسافي قيمسسسة االصسسسول لكسسسل وحسسسدة، حيسسسث يسسستم احتسسسساب قي

الوحسسسدة ألغسسسراض االشسسستراك أو االسسسسترداد بخصسسسم جميسسسع المبسسسالغ المطلوبسسسة علسسسى صسسسندوق البسسسدر للمرابحسسسة بالريسسسال السسسسعودي)التزامات 

، مسسسن إجمسسسالي الشسسسروط واألحكسسسام( مسسسن هسسسذه  9الصسسسندوق( بمسسسا فسسسي ذلسسسك علسسسى سسسسبيل المثسسسال ولسسسيس الحصسسسر الرسسسسوم المحسسسددة بسسسالفقرة ) 
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بقسسسمة السسرقم النسساتج مسسن هسسذه العمليسسة علسسى إجمسسالي عسسدد وحسسدات الصسسندوق القائمسسة فسسي تسساريخ يسسوم قيمسسة األصسسول، ويحسسدد سسسعر الوحسسدة 

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

 

 مكان ووقت نشر سعر الوحدة وتكرارها. .ه
 السسسسعوديةتسسسداول ( علسسسى موقسسسع شسسسركة إلعسسسالن )خمسسسسة مسسسرات فسسسي االسسسسبوعسسسسيقوم مسسسدير الصسسسندوق بنشسسسر سسسسعر الوحسسسدة كسسسل يسسسوم ا

 وموقع مدير الصندوق الرسمي.

 

 :التالتعام .11

 تفاصيل الطرح األولي. .أ
 م.1999سبتمبر  1هـ الموافق  1420جمادى األولى  21 : تاريخ بدء الطرح

 م.1999هـ الموافق 1420انتهت فترة الطرح في عام  : مدة الطرح

عنسسسسسسسد سسسسسسسسعر الوحسسسسسسسدة 

 الطرح

 لاير سعودي 10 :

 

 شالالالالةن فالالالالي الصالالالالندوق مالالالالدير مسالالالالؤولياتو ،التالالالالاريخ المحالالالالدد والمواعيالالالالد النهائيالالالالة لتقالالالالديم طلبالالالالات االشالالالالتراك واالسالالالالترداد .ب

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

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

 الصندوق:مدير مسؤوليات 

  ظهراً بتوقيت المملكة  12:00السسسسساعة  -تنفيذ طلبات االشسسسستراك واالسسسسسترداد المسسسسستوفية للمتطلبات والمسسسسستلمة قبل فترة القيد األخيرة

 بناًء على سعر وحدة الصندوق المحتسب في يوم التعامل المعني. -تعاملالعربية السعودية من كل يوم 

 أو شروط وأحكام الصندوق تنفذ طلبات االشتراك واالسترداد بحيث ال تتعارض مع اي أحكام تتضمنها الئحة صناديق االستثمار. 

  سعر االسترداد كحد أن يدفع لمالكي الوحدات عوائد االسترداد قبل موعد إقفال العمل في اليوم الرابع التالي ليوم التعامل الذي حدد فيه 

 .أقصى

 

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

 وموقعسسساً باإلضسسسافةيمكسسسن للمسسسستثمرين االشسسستراك فسسسي الصسسسندوق مسسسن خسسسالل تسسسسليم مسسسدير الصسسسندوق نمسسسوذج طلسسسب االشسسستراك كسسسامالً 

وسسسسيتم إلسسسى أي مسسسستندات أخسسسرى قسسسد يطلبهسسسا مسسسدير الصسسسندوق، او عسسسن طريسسسق القنسسسوات اإللكترونيسسسة الخاصسسسة بمسسسدير الصسسسندوق 

فتسسسرة القيسسسد  والمسسسستلمة قبسسسلجميسسسع طلبسسسات االشسسستراك الوافيسسسة  ويسسستم تنفيسسسذطلسسسب االشسسستراك عنسسسد اسسسستالم مبلسسسغ االسسسستثمار،  قبسسسول

بنسسساًء علسسسى سسسسعر وحسسسدة الصسسسندوق  -عربيسسسة السسسسعودية مسسسن كسسسل يسسسوم تعامسسسلظهسسسراً بتوقيسسست المملكسسسة ال 12:00األخيسسسرة السسسساعة 

 المحتسب في يوم التعامل المعني.

 
   إجراءات االسترداد: 

يجوز للمشترك طلب استرداد كلي أو جزئي من الوحدات الخاصة به وذلك من خالل استكمال وتوقيع نموذج االسترداد و تسليمه 

اإللكترونية الخاصة بمدير الصندوق فترة القيد المحددة هي آخر موعد الستالم طلبات  لمدير الصندوق، او عن طريق القنوات

ظهرا بتوقيت المملكة العربية السعودية، جميع طلبات االسترداد الوافية و المستلمة  12:00االسترداد وهي  كل يوم تعامل قبل الساعة 

لصندوق في  يوم  التعامل المعني، و يتم  إعالن سعر الوحدة في يوم العمل قبل فترة القيد األخيرة يتم تنفيذها بناء على سعر وحدة ا

الالحق ليوم التعامل المعني،  كما يجوز للمشترك أن يطلب تحويل استثماراته أو جزء منها من صندوق إلى آخر ويعامل طلب 

 ندوق الثاني.التحويل في مثل هذه الحالة كطلب استرداد مستقل من الصندوق األول واشتراك في الص

 

 في وحدات الصندوق. القيود على التعامل .د

والحدود التي تفرضسسسها الئحة صسسسناديق االسسسستثمار  دبالقيو السسسسعودي.للمرابحة بالريال  البدر لصسسسندوقإدارته يلتزم مدير الصسسسندوق خالل 

رأى أن هذا االشتراك قد يؤدي إلى مخالفة أنظمة هيئة السوق المالية  إذاويحق لمدير الصندوق رفض أي اشتراك  الصندوق،وشروط وأحكام 

 .أو مخالفة شروط وأحكام الصندوق

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

 

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

 االستثمار

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

لالسترداد األدنى الحد  سعودي لاير)ألف(  1,000  
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 في تلك الحاالت. واإلجراءات المتبعةالحاالت التي يؤجل معها التعامل في الوحدات أو يعلق،  .ه
  قسسسد يسسسؤدي إلسسسى مخالفسسسة أنظمسسسة هيئسسسة السسسسوق الماليسسسة أو مخالفسسسة يحسسسق لمسسسدير الصسسسندوق رفسسسض أي اشسسستراك إذا رأى أن هسسسذا االشسسستراك

 .شروط وأحكام الصندوق

  يجسسسوز لمسسسدير الصسسسندوق تأجيسسسل تلبيسسسة أي طلسسسب اسسسسترداد مسسسن صسسسندوق اسسسستثمار مفتسسسوح حتسسسى يسسسوم التعامسسسل التسسسالي، وذلسسسك فسسسي أي مسسسن

 الحاالت التالية:

 تحويسسسل الوحسسسدات إلسسسى صسسسندوق آخسسسر لسسسدى مسسسدير الصسسسندوق  فسسسي أي يسسسوم تعامسسسل، إذا تجسسساوزت قيمسسسة طلبسسسات االسسسسترداد بمسسسا فيهسسسا

% مسسسن صسسسافي قيمسسسة أصسسسول الصسسسندوق فسسسيمكن لمسسسدير الصسسسندوق وفقسسساً لتقسسسديره المطلسسسق أن يؤجسسسل أيسسسة طلبسسسات اسسسسترداد 10نسسسسبة 

و/أو تحويسسسل وحسسسدات إلسسسى صسسسندوق آخسسسر لسسسدى مسسسدير الصسسسندوق علسسسى أسسسساس تناسسسسبي بحيسسسث ال يتجسسساوز إجمسسسالي قيمسسسة الطلبسسسات 

مسسسن صسسسافي قيمسسسة أصسسسول الصسسسندوق وسسسسيتم تنفيسسسذ طلبسسسات االسسسسترداد والتحويسسسل التسسسي تسسسم تأجيلهسسسا فسسسي يسسسوم التعامسسسل % 10نسسسسبة 

 % من صافي قيمة األصول.10الالحق مباشرة مع خضوعها دائماً لنسبة 

 ي يملكهسسسا إذا تسسسم تعليسسسق التعامسسسل فسسسي السسسسوق الرئيسسسسية التسسسي يسسستم فيهسسسا التعامسسسل مسسسع االوراق الماليسسسة او االصسسسول االخسسسرى التسسس

صسسسندوق االسسسستثمار، امسسسا بشسسسكل عسسسام او بالنسسسسبة السسسى اصسسسول الصسسسندوق التسسسي يسسسرى مسسسدير الصسسسندوق بشسسسكل معقسسسول انهسسسا مهمسسسة 

 نسبة الى صافي قيمة اصول الصندوق.

  إذا انخفسسسض اسسسستثمار المشسسسسترك فسسسي الصسسسسندوق السسسى مسسسسا دون حسسسد االسسسسستثمار االدنسسسى المسسسسذكور فسسسي الشسسسسروط واالحكسسسام بسسسسسبب

 ئذ يحق لمدير الصندوق اعادة ما تبقى من قيمة االستثمار للمشترك.استرداده، حين

  يحسسق لمسسدير الصسسندوق تأجيسسل تنفيسسذ طلبسسات االسسسترداد فسسي حسسال عسسدم تمكسسن الصسسندوق مسسن بيع/تسسسييل األصسسول التسسي يملكهسسا ألي

 .سبب من االسباب

 

  خارجسسسة عسسسن إرادتسسسه تمنعسسسه مسسسن تنفيسسسذ هسسسذه يحسسسق لمسسسدير الصسسسندوق تعليسسسق االشسسستراك واالسسسسترداد فسسسي حالسسسة حسسسدوة ظسسسروف قسسساهرة

الطلبسسسات مثسسسل انقطسسساع الكهربسسساء أو حسسسدوة خلسسسل فسسسي األنظمسسسة التقنيسسسة أو الحسسسروب أو المشسسساكل السياسسسسية أو الكسسسوارة الطبيعيسسسة، علسسسى 

 أن يرفع هذا التعليق بمجرد انقضاء الحدة الذي أدى إلى تعليق االشتراك أو االسترداد.

 

 بمقتضاها اختيار طلبات االسترداد التي ستؤجل.اإلجراءات التي يجري  .و
حيثما ينطبق، سيقوم مدير الصندوق بتأجيل أية طلبات استرداد و/أو تحويل وحدات إلى صندوق آخر لدى مدير الصندوق على أساس تناسبي 

سترداد والتحويل التي تم تأجيلها في % من صافي قيمة أصول الصندوق وسيتم تنفيذ طلبات اال10بحيث ال يتجاوز إجمالي قيمة الطلبات نسبة 

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

 

 األحكام المنظمة لنقل ملكية الوحدات إلى مستثمرين آخرين. .ز
 المطبقة في العالقة ذات األخرى واللوائح واألنظمة التنفيذية ولوائحها السعودية المالية السوق هيئة لنظام التابعة المنظمة هي األحكام األحكام

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

 مستثمرين اخرين بأسعار خاصة.

 

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

 

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

 االستثمار

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

لالسترداد األدنى الحد  سعودي لاير)ألف(  1,000  

 

 الصندوق جمعه، ومدى تةثير عدم الوصول إلى ذلك الحد األدنى في الصندوق.الحد األدنى للمبلغ التي ينوي مدير  .ط
 ال ينطبق، حيث أن صندوق البدر للمرابحة بالريال السعودي هو صندوق قائم.

 

 سياسة التوزيع: .12

 بيان سياسة توزيع الدخل واألرباح. .أ
دة االسسستثمار األرباح المتحققة في الصسسندوق وبالتالي سسسينعكس إعالن يتم توزيع أرباح وحدات الصسسندوق على المسسستثمرين حيث يعاد اسسستثمار 

 سعر الوحدات.إيجابيا على قيمة و

 

 التاريخ التقريبي لالستحقاق والتوزيع. .ب
 ال ينطبق.
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 كيفية دفع التوزيعات. .ج
 ال ينطبق.

 

 تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات: .13

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

 ( يوماً من نهاية فترة التقرير.30سيعد مدير الصندوق القوائم المالية األولية ويقدمها لمالكي الوحدات خالل مدة ال تتجاوز ) 

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

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

 لنهائية المراجعة عن الفترة الالحقة بخر قوائم مالية سنوية مراجعة. اكتمال إنهاء الصندوق وتصفيته، متضمنه القوائم المالية ا

 

 أماكن ووسائل إتاحة تقارير الصندوق. .ب
  سسسسيتم إطالع مالكي وحدات الصسسسندوق ومالكي الوحدات المحتملين على التقارير السسسسنوية والقوائم المالية األولية مجاناً وذلك بنشسسسرها على

 لشركة تداول السعودية. والموقع االلكترونيدوق الموقع اإللكتروني لمدير الصن

  لشركة تداول السعودية. والموقع االلكترونيسيتم تقديم البيان الربع سنوي مجاناً وذلك بنشره على الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق 

 

 القوائم المالية السنوية للصندوق. .ج
مضسسسسمنه في التقارير السسسسسنوية وذلك على الموقع اإللكتروني لمدير الصسسسسندوق والموقع سسسسسيقوم مدير الصسسسسندوق بإتاحة القوائم المالية السسسسسنوية 

 االلكتروني لشركة تداول السعودية.

 

 .للصندوق المالية السنة نهاية في مراجعة مالية قائمة أول افرود بتيفي إقرار .د
 ال ينطبق، حيث أن صندوق البدر للمرابحة بالريال السعودي هو صندوق قائم.

 

 مالكي الوحدات:سجل  .14
 .يقوم مدير الصندوق بإعداد سجل بمالكي الوحدات وحفظه في المملكة 

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

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

 لمسجلة فيه.البيانات ا

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

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

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

 وعنوانه، وأرقام التواصلمالك الوحدات،  اسم. 

 وسسسسيلة أي أو ،بحسسسسب الحسسسال التجسساري هسسسسجلأو رقسسسم  هسسسفررقسسسم جسسسواز  أوتسسه اقام رقسسسملمالسسك الوحسسسدات أو الهويسسسة الوطنيسسسة  رقسسم 

 .الهيئة تحددها أخرى تعريف

  الوحداتجنسية مالك 

 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. 

 

 الوحدات: اجتماع مالكي .15

 الظروف التي يدعى فيها إلى عقد اجتماع لمالكي الوحدات. .أ
 .يجوز لمدير الصندوق الدعوة لعقد اجتماع لمالكي الوحدات بمبادرة منه 

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

  ( أيام من تسسسسلم طلب كتابي من مالك أو أكثر من مالكي الوحدات 10الدعوة إلى اجتماع مالكي الوحدات خالل )يجب على مدير الصسسسندوق

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

 

 إجراءات الدعوة إلى عقد اجتماع لمالكي الوحدات. .ب
  شسسسسسسركة تداول الموقع االلكتروني لموقع االلكتروني لمدير الصسسسسسسندوق واالعالن على التكون الدعوة الجتماع مالكي الوحدات عن طريق

( 21( أيام على األقل من االجتماع بمدة ال تزيد عن )10، باإلضسسسافة إلى إرسسسسال إشسسسعار إلى مالكي الوحدات وأمين الحفظ قبل )السسسسعودية

 تماع، مكانه ووقته والبنود المقترحة.يوماً قبل االجتماع، على أن يحدد اإلعالن واالشعار تاريخ االج
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  على األقل من قيمة 25يكون االجتماع صسسسسسحيحاً ومكتمل النصسسسسساب في حال حضسسسسسور عدد من مالكي الوحدات ممن يملكون مجتمعين %

كتروني ن عن ذلك في موقعه االلوحدات الصسسندوق، وفي حال عدم اسسستيفاء النصسساب سسسيقوم مدير الصسسندوق بالدعوة الجتماع ثان  باإلعال

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

 االجتماع الثاني صحيحاً أياً كانت نسبة وحدات الصندوق الممثلة في االجتماع.

 التصويت على قراراتها بواسطة وسائل التقنية الحديثة وفقاً للضوابط التي اوالتها ولوحدات واالشتراك في مدقد يتم عقد اجتماعات مالكي ا

 تضعها الهيئة.

 

 طريقة تصويت مالكي الوحدات وحقوق التصويت في اجتماعات مالكي الوحدات. .ج
 .يحق لكل مالك وحدات تعيين وكيل له لتمثيله في اجتماع مالكي الوحدات 

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

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

 

 حقوق مالكي الوحدات: .16

  قائمة بحقوق مالكي الوحدات. .أ
 .امتالك الوحدات المشترك بها في الصندوق 

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

 ال الحصر حقوق التصويت في اجتماعات مالكي الوحدات.

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

 التغييرات األساسية في شروط وأحكام الصندوق. الموافقة على 

 والحصسسسول على ملخص بهذا التغيير قبل سسسسريانه وفقاً لهذه الشسسسروط واألحكام بما ال أي تغيير في شسسسروط وأحكام الصسسسندوقاإلشسسسعار ب ،

 يتعارض مع أحكام الئحة صناديق االستثمار.

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

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

 .الحصول على القوائم المالية المراجعة للصندوق بدون مقابل عند طلبها 

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

 

 التصويت المرتبطة بالصندوق. بحقوق مدير الصندوق فيما يتعلقسياسة   .ب
مسسسسدير الصسسسسندوق لسسسسيس ملزمسسسساً بالتصسسسسويت، ولكسسسسن فسسسسي حسسسسال المشسسسساركة فسسسسي التصسسسسويت، فبشسسسسكل عسسسسام يكسسسسون التصسسسسويت متناسسسسسق مسسسسن 

مباشسسر عسسسن طريسسق تصسسويت األغلبيسسة. وكسسسذلك مسسن الممكسسن ان يصسسوت مسسسدير توصسسيات ادارة الشسسركة إمسسا بشسسكل مباشسسسر او بشسسكل غيسسر 

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

 

 مسؤولية مالكي الوحدات : .17
 مسؤوالً عن ديون والتزامات الصندوق. فيما عدا خسارة مالك الوحدات الستثماره في الصندوق أو جزء منه، ال يكون مالك الوحدات

 

 خصائص الوحدات : .18
 الصندوق.والحقوق ذاتها، على أن يشكل إجمالي قيمة الوحدات المصدرة إجمالي قيمة  ولها المميزاتينقسم الصندوق لوحدات متساوية في القيمة 

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

 

 التغيرات في شروط و أحكام الصندوق: .19

 وأحكام الصندوق. المنظمة لتغيير شروطاألحكام  .أ
يخضع تغيير شروط وأحكام الصندوق ألحكام الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية، حيث يجوز لمدير الصندوق طبقاً 

التغييرات األسسساسسسية  والهيئة علىأي وقت بناًء شسسريطة الحصسسول على موافقة مالكي الوحدات  واألحكام فيلتقديره فقط تعديل هذه الشسسروط 

 إشعار الهيئة ومالكي الوحدات بالتغييرات المهمة وواجبة اإلشعار. المقترحة، أو

 .لشركة تداول السعوديةوسيتم توفير نسخه من هذه الشروط واألحكام في الموقع االلكتروني لمدير الصندوق والموقع اإللكتروني 

 

 في شروط وأحكام الصندوق. ستتبع لإلشعار عن أي تغييراتاإلجراءات التي  .ب
 عارض مع أحكام الئحة صناديق االستثمار، سيتم إشعار الهيئة ومالكي الوحدات بالتغييرات في الشروط واألحكام وفق ابلية التالية:بما ال يت

  سسسسسيقوم مدير الصسسسسندوق بالحصسسسسول على موافقة الهيئة بعد الحصسسسسول عل موافقة مالكي الوحدات على أي تغيير أسسسسساسسسسسي مقترح في

الصسسسسسندوق بإشسسسسسعار مالكي الوحدات عن تفاصسسسسسيل هذه التغييرات من خالل اإلعالن على الموقع  الصسسسسسندوق، بعد ذلك سسسسسسيقوم مدير

 ( أيام من سريان التغيير.10اإللكتروني لمدير الصندوق والموقع االلكتروني لشركة تداول السعودية قبل )

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

 الصندوق. 
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  سيقوم مدير الصندوق بإشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابياً بأي تغييرات غير أساسية على شروط وأحكام الصندوق قبل سريانها بمدة

 ( أيام.10ال تقل عن )

 

 إنهاء وتصفية صندوق االستثمار: .20

 واإلجراءات الخاصة بتلك.الحاالت التي تستوجب إنهاء الصندوق  .أ
 ( 5عند حدوة أي حدة يوجب إنهاء الصسندوق، سسيقوم مدير الصسندوق بإنهاء الصسندوق فوراً وإشسعار الهيئة ومالكي الوحدات خالل )

 أيام عمل من وقوع الحدة الذي أوجب إنهاء الصندوق.

  أخرى من هيئة السسسسسسسوق المالية التي قد يتم إنهاء في حال عدم اسسسسسسستيفاء أي من متطلبات الئحة صسسسسسسناديق االسسسسسسستثمار أو أي متطلبات

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

  سيقوم مدير الصندوق بإعداد خطة وإجراءات إنهاء الصندوق بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات، والحصول على موافقة مجلس إدارة

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

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

 من التاريخ المزمع إنهاء الصندوق فيه.

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

 

 .اإلجراءات المتبعة لتصفية الصندوق .ب
  في حال انتهاء مدة الصندوق ولم يَتِم مدير الصندوق مرحلة بيع أصول الصندوق خالل مدته، سيقوم مدير الصندوق بتصفية األصول

 من تاريخ انتهاء مدة الصندوق. ( أشهر6وتوزيع مستحقات مالكي الوحدات عليهم خالل مدة ال تتجاوز )

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

 ( أيام من انتهاء تصسسفية الصسسندوق، 10سسسيقوم مدير الصسسندوق بإشسسعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابياً بانتهاء تصسسفية الصسسندوق خالل )

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

 موقعه اإللكتروني والموقع اإللكتروني لشسسسركة تداول السسسسعودية عن انتهاء مدة الصسسسندوق ومدة  سسسسيقوم مدير الصسسسندوق باإلعالن في

 ( يوماً من تاريخ اكتمال إنهاء الصندوق أو تصفيته.70تصفيته وتزويد مالكي الوحدات بتقرير إنهاء الصندوق خالل مدة ال تزيد على )

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

 

 مدير الصندوق: .21

 .مدير الصندوق وواجباته ومسؤولياتهاسم  .أ
 شركة السعودي الفرنسي كابيتال )مدير الصندوق(

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

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

سوق المالية وشروط وأحكام  كما يعمل مدير الصندوق لمصلحة مالكي الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار والئحة مؤسسات ال

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

 القيام بالتالي:

 .إدارة الصندوق 

 .طرح وحدات الصندوق 

 للصندوق اإلدارية الخدمات ذلك في بما الصندوق عمليات إدارة. 

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

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

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

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

 

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

 م2011يناير  30

 

 العنوان المسجل وعنوان المكتب الرئيس لمدير الصندوق. .ج
 طريق الملك فهد

 23454ص.ب.: 

 11426الرياض 

 المملكة العربية السعودية

 +966112826666الهاتف: 
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الصندوق إن وعنوان أي موقع إلكتروني مرتبط بمدير الصندوق يتضمن معلومات عن  عنوان الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق .د

 وجد.
www.sfc.sa 

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 يتعلق بصندوق االستثمار. األدوار األساسية لمدير الصندوق ومسؤولياته فيما .ز
اجباته يعد مدير الصندوق مسؤوالً عن االلتزام بأحكام الئحة صناديق االستثمار وجميع اللوائح واألنظمة ذات العالقة، سواًء أدى مسؤولياته وو

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

سوق الماليةوة مالكي الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار كما يعمل مدير الصندوق لمصلح شروط وأحكام و الئحة 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. 

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

 .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 

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

 

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

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

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

 

 

 في تعيين مدير الصندوق من الباطن. الصندوقحق مدير  .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.

 

 أو استبداله. مدير الصندوقالمنظمة لعزل األحكام  .ي
  يحق لمدير الصندوق االنسحاب طوعاً من إدارة الصندوق حسب ما تفتضيه مصلحة مالكي الوحدات على أن يرتب لتعيين مدير صندوق

 بديل ويخضع ذلك ألحكام ولوائح هيئة السوق المالية.

 صسسسسندوق بديل لذلك الصسسسسندوق أو اتخاذ أي تدبير آخر تراه  للهيئة حق عزل مدير الصسسسسندوق واتخاذ أي اجراء تراه مناسسسسسباً لتعيين مدير

 مناسباً، وذلك في حال وقوع أي من الحاالت التالية:

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

 بموجب الئحة مؤسسات السوق المالية.

  ترخيص مدير الصسسندوق في ممارسسسة نشسساط إدارة االسسستثمارات وتشسسغيل الصسسناديق أو نشسساط إدارة االسسستثمارات أو سسسحبه أو إلغاء

 تعليقه من قبل الهيئة.

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

 االستثمارات 

 بااللتزام باألنظمة أو اللوائح التنفيذية. –بشكل تراه الهيئة جوهرياً  –ا رأت الهيئة أن مدير الصندوق قد أخل إذ 

  وفاة مدير المحفظة االسسستثمارية الذي يدير الصسسندوق أو عجزه أو اسسستقالته مع عدم وجود شسسخص آخر مسسسجل لدى مدير الصسسندوق

 قادر على إدارة أصول الصندوق.

 م2020 السنة

 380,073,678 اإليراد

 272,431,039 المصاريف

 124,851,350 األرباح

http://www.sfc.sa/
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 ى ترى هيئة السوق المالية على أسس معقولة أنها ذات أهمية جوهرية.أي حالة أخر 

 

ات إذا مارست الهيئة أياً من صالحياتها وفقاً للفقرة السابقة، يتعين على مدير الصندوق التعاون بشكل كامل لتسهيل النقل السلس للمسؤولي

إلى   -كان ذلك ضسسرورياً ومناسسسباً ووفقاً لتقدير الهيئة المحض حيثما –لمدير الصسسندوق البديل. ويجب على أمين مدير الصسسندوق أن ينقل 

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

 

 مشغل الصندوق: .22

 اسم مشغل الصندوق. .أ
 شركة السعودي الفرنسي كابيتال

 

 وتاريخه. رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية .ب
الموافق  هـسسسس.26/02/1432( وتاريخ 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

 23454ص.ب.: 

 11426الرياض 

 العربية السعوديةالمملكة 

 +966112826666الهاتف: 

 

 األدوار األساسية لمشغل الصندوق ومسؤولياته فيما يتعلق بالصندوق. .د
 .تشغيل الصندوق 

  .مشغل الصندوق مسؤوالً عن تقيــيم أصــول الصــندوق 

  .يكون مشغل الصندوق مسؤوالً عن تســعير الوحدات ومسؤوالً عن التقييم أو التسعير الخاطب 

 .ًمشغل الصندوق مسؤوالً عن تقييم أصول الصندوق تقييماً كامالً وعادال 

 .يقوم مشغل الصندوق بإعداد سجل لمالكي الوحدات وحفظه وتحديثه 

 .االحتفاظ بالدفاتر والسجالت ذات الصلة بتشغيل الصندوق 

 قائمة للصندوق.االحتفاظ بسجل لجميع الوحدات الصادرة والملغاه، وبسجل محدة يوضح رصيد الوحدات ال 

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

   .مشغل الصندوق مسؤوالً عن تنفيذ جميع طلبات االشتراك واالسترداد وتنظيمها 

 

 حق مشغل الصندوق في تعيين مشغل صندوق من الباطن. .ه
 ال يحق لمشغل الصندوق تعيين مشغل صندوق من الباطن. 

 

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

 

 أمين الحفظ : .23

 اسم أمين الحفظ. .أ
 HSBC Saudi Arabia Limited -شركة اتش اس بي سي العربية السعودية

 

 رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية وتاريخه. .ب
ذو الحجسسسة  05(. تسسسم الحصسسسول علسسسى التسسسرخيص مسسسن هيئسسسة السسسسوق الماليسسسة بتسسساريخ 37/05008)تسسسرخيص هيئسسسة السسسسوق الماليسسسة رقسسسم 

 م.2006يناير  05هـ الموافق  1426

 

 العنوان المسجل وعنوان العمل ألمين الحفظ. .ج
 االدارة العامة

 7267 المروج –العليا 

 12283الرياض  2255ص.ب. 

 المملكة العربية السعودية
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 5920 92000 966+هاتف 

 2385 299 11 966+فاكس 

 SaudiArabia@HSBC.comالبريد االلكتروني: 

  www.HSBCSaudi.com الموقع اإللكتروني:

 

 األدوار األساسية ألمين الحفظ ومسؤولياته فيما يتعلق بالصندوق. .د
 كل مباشسسسر أم كلسسسف يعسسسد أمسسسين الحفسسسظ مسسسسؤوالً عسسسن التزاماتسسسه وفقسسساً ألحكسسسام الئحسسسة صسسسناديق االسسسستثمار، سسسسواء أدى مسسسسؤولياته بشسسس

 بها طرفاً ثالثاً بموجب أحكام هذه الئحة صناديق االستثمار أو الئحة مؤسسات السوق المالية.

  يعسسسد أمسسسين الحفسسسظ مسسسسؤوالً تجسسساه مسسسدير الصسسسندوق ومسسسالكي الوحسسسدات عسسسن خسسسسائر الصسسسندوق الناجمسسسة بسسسسبب احتيالسسسه أو إهمالسسسه أو

 سوء تصرفه أو تقصيره المتعمد.

 ؤوالً عسسن حفسسظ أصسسول الصسسندوق وحمايتهسسا لصسسالح مسسالكي الوحسسدات، وهسسو مسسسؤول كسسذلك عسسن اتخسساذ جميسسع يعسسد أمسسين الحفسسظ مسسس

 اإلجراءات اإلدارية الالزمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق.

 

 حق أمين الحفظ في تعيين أمين حفظ من الباطن. .ه
لعمل أميناً للحفظ من الباطن، على أن يدفع أمين الحفظ أتعاب يجوز ألمين الحفظ تكليف طرف ثالث بالعمل أميناً للحفظ أو اي من تابعيه با

 ومصاريف أي أمين حفظ من الباطن من موارده الخاصة.

 

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

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

 

 األحكام المنظمة لعزل أمين الحفظ أو استبداله. .ز
 :يحق لهيئة السوق المالية عزل أمين الحفظ واستبداله واتخاذ أي اجراء تراه مناسباً في حال وقوع اي من الحاالت التالية 

 يئة بموجب الئحة مؤسسات السوق المالية. توقف أمين الحفظ عن ممارسة نشاط الحفظ دون إشعار اله 

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

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

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

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

 :يحق لمدير الصندوق عزل أمين الحفظ واستبداله في الحاالت التالية 

  مالكي يجوز لمدير الصسسسسندوق عزل أمين الحفظ بموجب إشسسسسعار كتابي إذا رأى بشسسسسكل معقول أن عزل أمين الحفظ في مصسسسسلحة

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

 والموقع اإللكتروني لشركة تداول السعودية.

 ق تعيين أمين حفظ بديل إذا مارسسسست الهيئة أو مدير الصسسسندوق أياً من صسسسالحياتهم وفقاً للفقرة السسسسابقة، يتعين على مدير الصسسسندو

سوق المالية، كما يتعين على مدير الصندوق وأمين الحفظ المعزول  صادرة عن هيئة ال بحسب أحكام الئحة صناديق االستثمار ال

حيثما كان –التعاون بشسكل كامل لتسسهيل النقل السسلس للمسسؤوليات ألمين الحفظ البديل. ويجب على أمين الحفظ المعزول أن ينقل 

ً ذلك ضرو  إلى أمين الحفظ البديل جميع العقود المرتبطة بالصندوق. -رياً ومناسبا

 

 مجلس إدارة الصندوق: .24

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

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

  عضو مستقل  – السيد/ هاني إبراهيم أحمد عبيد
 

 نبتة عن مؤهالت أعضاء مجلس إدارة الصندوق. .ب
 السيد/ إيهاب طالب أحمد فرحان.

رئسسسيس مصسسسرفية الحسسسسابات الخاصسسسة لسسسدى البنسسسك السسسسعودي الفرنسسسسي، إدارة الثسسسروات لسسسدى شسسسركة السسسسعودي الفرنسسسسي كابيتسسسال، بخبسسسرة 

سسسسسنة فسسسسي الخسسسسدمات االستشسسسسارية مسسسسع البنسسسسك األهلسسسسي فسسسسي مجسسسسال البورصسسسسة العالميسسسسة والمنتجسسسسات االسسسسستثمارية. انضسسسسم إلسسسسى البنسسسسك  13

ة االسسسستثمارات لقسسسسم مدينسسسة جسسسدة. تسسسم تعيينسسسه كسسسرئيس إدارة الثسسسروات المكلسسسف فسسسي م كسسسرئيس إدار2005السسسسعودي الفرنسسسسي فسسسي عسسسام 

م، ثسسسم انضسسسم إلسسسى شسسسركة السسسسعودي الفرنسسسسي كابيتسسسال كسسسرئيس إدارة الثسسسروات حتسسسى 2015شسسسركة السسسسعودي الفرنسسسسي كابيتسسسال فسسسي مسسسايو 

البنسسسك ة مخطسسسط مسسسالي مؤهسسسل مسسسن م وشسسسهاد1995، حاصسسسل علسسسى شسسسهادة البكسسسالوريوس فسسسي إدارة األعمسسسال فسسسي عسسسام 2018شسسسهر مسسسايو 

 م.2004المعهد المصرفي في عام  –السعودي  المركزي
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 السيد/ عبدهللا سليمان عبدالعزيز العريني.

سسسسنة فسسسي قطسسساع البنسسسوك داخسسسل المملكسسسة، أصسسسبح السسسسيد عبسسسد هللا  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 هللا 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 

 رة للتكنلوجيا.وينت وو

 

 أدوار ومسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الصندوق. .ج
 .الموافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق طرفا فيها 

 .اعتماد سياسة مكتوبة فيما يتعلق بحقوق التصويت المتعلقة بأصول الصندوق 

  المصسسسسادقة علسسسى أي تضسسسسارب مصسسسسالح يفصسسسسح عنسسسسه مسسسسدير الصسسسسندوق وفقسسسساً اإلشسسسراف، ومتسسسسى كسسسسان ذلسسسسك مناسسسسسباً، الموافقسسسسة أو

 لالئحة صناديق االستثمار.

  االجتمسسساع مسسسسرتين سسسسنويا علسسسسى األقسسسل مسسسسع مسسسسؤول المطابقسسسسة وااللتسسسزام لسسسسدى مسسسدير الصسسسسندوق و/أو لجنسسسة المطابقسسسسة وااللتسسسسزام

دير الصسسسندوق بجميسسسع اللسسسوائح واألنظمسسسة مسسسن التسسسزام مسسس لديسسسه، للتأكسسسدومسسسسؤول التبليسسسغ عسسسن غسسسسيل األمسسسوال وتمويسسسل اإلرهسسساب 

 المتبعة.

 .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 

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

 الئحة صناديق االستثمار.

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

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

 

 تفاصيل مكافآت مجلس إدارة الصندوق. .د
المطروحسسة طرحسساً عامسساً السسذي يشسسسرف  إن مكافسسآت مجلسسس إدارة الصسسندوق تشسسمل جميسسع صسسناديق شسسركة السسسعودي الفرنسسسسي كابيتسسال

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. يابها بصورة تراكمية في كل يوم تقعلى حجم األصول نسبة وتناسب، ويتم احتس

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

 لاير سعودي في السنة. 23,760.15الصندوق من هذه األتعاب بـ )ستون ألف( لاير سعودي وتقدر حصة  60,000بمبلغ 

ً  ندوق مسسسن هسسسذهكمسسسا تجسسسدر اإلشسسسارة بسسسأن حصسسسة الصسسس ، وبسسسأن كسسسل ألصسسسول الصسسسندوق )زيسسسادة أو نقصسسساً( األتعسسساب سسسستتغير سسسسنوياً وفقسسسا

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

المطروحسة طرحساً  الفرنسسي السسعودي شسركة صسناديق جميسع عسن وذلسك ،) الصسندوق إدارة مجلسس اجتماعسات لعسدد األدنسى الحسد

 عاماً.

 

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

 

 مجالس إدارة الصناديق األخرى التي يشارك فيها أعضاء مجلس إدارة الصندوق. .و
 يشارك أعضاء مجلس إدارة الصندوق في مجالس صناديق أخرى تحت إدارة شركة السعودي الفرنسي كابيتال كالتالي:

 الصندوق
 عضو مجلس اإلدارة

 محمد البخاري هاني عبيد عبدهللا العريني ايهاب فرحان

 عضو مستقل عضو مستقل عضو رئيس المجلس البدر للمرابحة بالدوالر األمريكي
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 عضو مستقل عضو مستقل عضو رئيس المجلس األسواق المالية بالدوالر األمريكي

 عضو مستقل عضو مستقل عضو رئيس المجلس الصفاء للمتاجرة باألسهم السعودية

 عضو مستقل عضو مستقل عضو رئيس المجلس للمتاجرة باألسهم الخليجيةالقصر العقاري 

 عضو مستقل عضو مستقل عضو رئيس المجلس البدر للمرابحة بالريال السعودي

 عضو مستقل عضو مستقل عضو رئيس المجلس األسواق المالية بالريال السعودي

 مستقل عضو 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 السعودي الفرنسي لألسهم السعودية للدخل

السعودي الفرنسي للطروحات األولية 

 الخليجي
 عضو مستقل عضو مستقل عضو رئيس المجلس

 عضو مستقل عضو مستقل - عضو تعليم ريت

 - عضو مستقل - - بنيان ريت

 

 لجنة الرقابة الشرعية: .25

 .أعضاء لجنة الرقابة الشرعية ومؤهالتهم .أ
 

 (الشرعيةاللجنة  رئيسصالح فهد الشلهوب ) / رأْ. الدكتو الشيخ 

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

 والمعامالت المالية واالقتصاد اإلسالمي.

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

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

 لنشر الوعي بالمالية والمصرفية اإلسالمية.

 

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

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

 .المالية والجهات المؤسسات من العديد في شرعي

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

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

 .المالية

 

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

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

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

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

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

 

 أدوار ومسؤوليات لجنة الرقابة الشرعية. .ب
  دور لجنسسسسة الرقابسسسسة هسسسسو تحديسسسسد المعسسسسايير المتوافقسسسسة مسسسسع الشسسسسريعة ومراقبسسسسة أداء الصسسسسندوق فسسسسي عسسسسدم الخسسسسروج عسسسسن المعسسسسايير

 الموضوعة.

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

 القرارات بشأن المسائل الشرعية ليتسنى للمصرف االلتزام بأحكام ومبادئ الشريعة. إصدار 
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 .التأكد من توافق السياسات واإلجراءات الشرعية للبنك مع أحكام ومبادئ الشريعة 

 

 مكافآت أعضاء لجنة الرقابة الشرعية. .ج
 لن يتم تحميل أتعاب الهيئة الشرعية على الصندوق.

 

اإلجالالالراءات المتبعالالالة فالالالي والمراجعالالالة الدوريالالالة لتلالالالك األصالالالول وديالالالد شالالالرعية األصالالالول المعالالالدة لالسالالالتثمار المعالالالايير المطبقالالالة لتح .د

 حال عدم التوافق مع المعايير الشرعية.
دوات اسسسسسواق النقسسسسد والسسسسدخل الثابسسسست باسسسسستثناء أمحسسسسل االسسسسستثمار هسسسسي االسسسسستثمار فسسسسي  إن المعسسسسايير المطبقسسسسة لتحديسسسسد شسسسسرعية األدوات

 االسالمية.المؤسسات المالية غير 

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

 الشريعة االسالمية، يلتزم الصندوق بالتخارج من هذه االستثمارات.

 

 مستشار االستثمار: .26
 ال يوجد.

 

 الموزع: .27
 ال يوجد.

 

 مراجع الحسابات: .28

 اسم مراجع الحسابات. .أ
 شركة برايس ووترهاوس كوبرز

 

 العنوان المسجل وعنوان العمل لمراجع الحسابات. .ب
 الرياض -برج المملكة شارع الملك فهد 

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

 + 966112110400رقم الهاتف: 

 +966112110401رقم الفاكس: 

 www.pwc.com/middle-eastالموقع االلكتروني: 

 

 األدوار األساسية لمراجع الحسابات ومسؤولياته. .ج
سبة الصادرة يقوم مراجع الحسابات بإعداد وتقديم ومراجعة القوائم المالية المرحلية والسنوية والمصادقة على القوائم السنوية وفقاً لمعايير المحا

 الهيئة السعودية للمحاسبيين القانونيين.عن 

 

 الحسابات لصندوق االستثمار. المنظمة الستبدال مراجع األحكام .د
 يحق لمدير الصندوق استبدال مراجع الحسابات بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق ف الحاالت التالية:

  لمراجع الحسابات تتعلق بتأدية مهامه.في حال وجود ادعاءات قائمة وجوهرية حول سوء السلوك المهني 

 .ًإذا لم يعد مراجع الحسابات مستقال 

 .إذا لم يعد مراجع الحسابات مسجالً لدى الهيئة 

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

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

 

 أصول الصندوق: .29
  إن أصسسول صسسندوق البدر للمرابحة بالريال السسسعودي محفوظة بواسسسطة أمين حفظ لصسسالح صسسندوق االسسستثمار والمملوك لمالكي وحدات

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

  يجب على أمين الحفظ فصل أصول كل صندوق استثماري عن أصوله وعن أصول عمالئه ابخرين، ويجب أن تحدد تلك األصول بشكل

أن يحتفظ ، ومسسستقل من خالل تسسسجيل األوراق المالية واألصسسول األخرى لكل صسسندوق اسسستثمار باسسسم أمين الحفظ لصسسالح ذلك الصسسندوق

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

 ال يجوز أن يكون لمدير ي لمالكي الوحدات ملكية مشسسساعة. وإن أصسسسول صسسسندوق البدر للمرابحة بالريال السسسسعودي مملوكة بشسسسكل جماع

فظ من الباطن أو مقدم المشسسسورة أو الموزع أي أمين الحفظ أو أمين الح مشسسسغل الصسسسندوق أو الصسسسندوق أو مدير الصسسسندوق من الباطن أو

مشسسسغل  مصسسسلحة في أصسسسول الصسسسندوق أو مطالبة فيما يتعلق بتلك األصسسسول، إال إذا كان مدير الصسسسندوق أو مدير الصسسسندوق الباطن أو

http://www.pwc.com/middle-east
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كان  ملكيته، أوحدود أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم المشسسورة أو الموزع مالكا لوحدات الصسسندوق، وذلك في  الصسسندوق أو

 .األحكاموط وأفصح عنها في هذه الشرأحكام الئحة صناديق االستثمار و مسموحا بهذه المطالبات بموجب

 

 معالجة الشكوى: .30
 .إن إجراءات معالجة الشكاوى المتعلقة بالصندوق متاحة لمالكي الوحدات وسيتم تقديمها لهم عند طلبها دون مقابل

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

 :رقم فاكس وعنوان بريدي على أحد الوسائل التالية

 زيارة قسم خدمة العمالء في المكتب الرئيسي لمدير الصندوق. 

  8001243232االتصال بخدمة العمالء لدى مدير الصندوق على الهاتف المجاني. 

 011-2826623رسال الشكوى الى مدير الصندوق على الفاكس رقم ا. 

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

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

 

 معلومات أخرى: .31

سالالالاليتبعها مالالالالدير الصالالالالندوق لمعالجالالالالة تعالالالالارض المصالالالالالح وأي تعالالالالارض مصالالالالالح محتمالالالالل إن السياسالالالالات واإلجالالالالراءات التالالالالي  .أ

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

 

 الجهة القضائية المختصة بالنظر في أي نزاع ناشئ من أو عن االستثمار في الصندوق. .ب
مسسسن أو عسسسن االسسسستثمار فسسسي الصسسسندوق هسسسي لجنسسسة الفصسسسل فسسسي المنازعسسسات  إن الجهسسسة القضسسسائية المختصسسسة بسسسالنظر فسسسي أي نسسسزاع ناشسسسب

 األوراق المالية.

 

 المستندات المتاحة لمالكي الوحدات. .ج
 .شروط وأحكام الصندوق 

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

 .التقارير الدورية للصندوق 

 وق.القوائم المالية المدققة للصند 

 .القوائم المالية لمدير الصندوق 

 

ال يوجالالالد أي معلومالالالة أخالالالرى معروفالالالة، أو ينبغالالالي أن يعرفهالالالا مالالالدير الصالالالندوق أو مجلالالالس إدارة الصالالالندوق بشالالالكل معقالالالول،  .د

 حكالالالامالشالالالروط والمالالالالكو الوحالالالدات الحالالالاليون أو المحتملالالالون أو مالالالن المتوقالالالع أن تتضالالالمنها  -بشالالالكل معقالالالول –وقالالالد يطلبهالالالا 

 االستثمار بناًء عليهاالتي سيتخت قرار 

 

أي اعفالالالاء مالالالن قيالالالود الئحالالالة االسالالالتثمار توافالالالق عليهالالالا هيئالالالة السالالالوق الماليالالالة ماعالالالدا التالالالي ذكالالالرت فالالالي سياسالالالات االسالالالتثمار  .ه

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

 ق المالية بشأن صناديق االستثمار كافة.من هيئة السو

 

 .صناديق أسواق النقد .32

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

 

إن مالالالدير الصالالالندوق غيالالالر ملالالالزم بقبالالالول طلالالالب اسالالالترداد الوحالالالدات بسالالالعر االشالالالتراك، وإن قيمالالالة الوحالالالدات وايراداتهالالالا عرضالالالة  .ب

 والهبوط.للصعود 

 

المنهجيالالالالة التالالالالي سالالالاليتبعها مالالالالدير الصالالالالندوق لتصالالالالنيف اسالالالالتثمارات الصالالالالندوق واألطالالالالراف النظيالالالالرة التالالالالي سالالالاليتعامل معهالالالالا  .ج

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

 

عهالالا خالالارج المملكالالة، خاضالالعة لهيئالالة رقابيالالة يقالالر مالالدير الصالالندوق بالالةن كافالالة مصالالادر صالالفقات أسالالواق النقالالد التالالي يتعامالالل م .د

 .السعودي البنك المركزيمماثلة 
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يقالالالر مالالالدير الصالالالندوق بالالالةن الجهالالالة المصالالالدرة لعقالالالود المشالالالتقات التالالالي قالالالد يسالالالتثمر فيهالالالا بغالالالرض التحالالالوط، خاضالالالعة لقواعالالالد  .ه

 الكفاية المالية الصادرة عن الهيئة أو الصادرة عن جهة رقابية مماثلة للهيئة.

 

 

 

 

 

 

 

 مالك الوحدات:إقرار من  .33
إلطالع على لقد قمت/قمنا بقراءة الشسسسروط واألحكام الخاصسسسة بصسسسندوق البدر للمرابحة بالريال السسسسعودي وفهم ما جاء فيهم والموافقة عليهم واإلقرار با

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

   المشتركين أسماء/  مشتركال اسم

   االستثماري الحساب رقم

   التاريخ

   الفرع أو الموقع

   التوقيع

 

 .فقط وموظفيه كابيتال الفرنسي السعودي شركة الستخدام

   المختص الموظف اسم

   التاريخ
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لي(: ملخص اإلفصاح الما1ملحق )  

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

 المبلغ )لاير سعودي( نوع الرسوم

 36,800.00 أتعاب المحاسب القانوني

 7,500.00 رسوم الجهات الرقابية

 242,718 رسوم الحفظ

 - الصفقاترسوم 

 24,499 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 6,870,122 رسوم االدارة

 5,250.00  تداولالتسجيل رسوم 

 - رسوم التعامل

 - رسوم احتساب المؤشر

 7,354 اخرى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 سالم بن زكي الخنيزي

 عضو مجلس اإلدارة – الرئيس التنفيذي

 هيفاء بنت فهد القوفي  

  رئيس االلتزام والحوكمة والقانونية

 


