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 شركة السعودي الفرنس ي كابيتال -مدير الصندوق 

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

صندوق ومنفردين كامل املسؤولية عن دقة واكتمال املعلومات الواردة في الشروط واألحكام. كذلك يقر ويؤكد أعضاء مجلس إدارة الصندوق ومدير ال

 ويؤكدون أن املعلومات والبيانات الواردة في الشروط واألحكام غير مضللةبصحة واكتمال املعلومات الواردة في الشروط و 
ً
 ". األحكام، ويقرون أيضا

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

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

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

واملستندات األخرى كافة خاضعة لالئحة صناديق االستثمار، وتتضمن معلومات كاملة،  إن شروط وأحكام صندوق األسواق املالية بالريال السعودي ◼

 .واضحة، صحيحة، غير مضللة، محدثة ومعدلة

شروط ننصح املستثمرين بقراءة شروط وأحكام الصندوق واملستندات األخرى لصندوق األسواق املالية بالريال السعودي وفهمها، وفي حال تعذر فهم " ◼

 ."صندوق، ننصح باألخذ بمشورة مستشار منهيوأحكام ال

 .ديبتوقيع هذه الشروط واألحكام يقر مالك الوحدات بأنه قد قبلها عند اشتراكه في أي وحدة من وحدات صندوق األسواق املالية بالريال السعو  ◼

 يمكن للمستثمرين االطالع على أداء الصندوق ضمن تقاريره. ◼

 

 والتي تعكس التغييرات التالية:صندوق األسواق املالية بالريال السعودي هذه هي النسخة املعدلة من شروط وأحكام 

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

 .م2020تحديث ملخص اإلفصاح املالي بناَء على القوائم املدققة لعام  ◼

 

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

 

 

 

شروط وأحكام صندوق األسواق املالية 

 بالريال السعودي
 صندوق أسواق نقد استثماري مفتوح
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  ملخص الصندوق 

 1 اسم صندوق االستثمار  السعودي بالريال املالية األسواق صندوق 

نوع الصندوق /الصندوق  فئة  توحاسواق نقد استثماري مف صندوق   2 

الصندوق  مدير  اسم كابيتال الفرنس ي السعوديشركة    3 

 4  لصندوق ا هدف .املال رأس على واملحافظة السيولة لتوفير السعودي بالريال النقد أسواق صندوق  يهدف

املخاطر مستوى  منخفضة مخاطر  5 

 .سعودي ريال 2,000 الحد األدنى لالشتراك

  سعودي ريال 1,000الحد األدنى لالشتراك اإلضافي 

 سعودي. ريال 1,000الحد األدنى لالسترداد 

واالشتراك  الحد األدنى لالشتراك

واالسترداد اإلضافي  
6 

التقييمتعامل / الأيام  .السعوديةكل يوم عمل في اململكة العربية   7 

اإلعالن أيام .تعامل يوم لكل الالحق العمل يوم  8 

االسترداد قيمة دفع موعد .التعاملخالل أربعة أيام عمل في اململكة العربية السعودية من يوم   9 

 .سعودي ريال 10
 األولي الطرح عند الوحدة سعر 

(االسمية)القيمة   
10 

 11 عملة الصندوق  السعودي الريال 

 املدة محدد غير مفتوح صندوق  هو السعودي بالريال املالية األسواق صندوق  إن
 وتاريخ االستثمار  صندوق  مدة

 استحقاقه
12 

الصندوق  بداية تاريخ .م2009 فبراير 03 املوافق هـ 1430 صفر 08 بتاريخ الصندوق  وحدات في االستمرار على الهيئة موافقة على الحصول  تم  13 

 تاريخ في تحديث آخر تم وقد م، 1987 يوليو 11 املوافق هـ 1407 القعدة ذو 15شروط وأحكام الصندوق في تاريخ  صدرت

 .م2022 فبراير08هـ املوافق 1443 رجب 07

 واألحكام، الشروط إصدار  تاريخ

لها تحديث وآخر   
14 

 15 رسوم االسترداد املبكر .يوجد ال

1 Week SAR deposit rate* 16 املؤشر االسترشادي 

الصندوق  مشغل اسم كابيتال الفرنس ي السعودي شركة  17 

 شركة اتش اس بي س ي العربية السعودية  

HSBC Saudi Arabia  
الحفظ أمين اسم  18 

الحسابات مراجع اسم عضو كروهورث الدولية –قانونيون  ومراجعون  محاسبون  وآل الشيخ وشركائهم. العظم والسديري   19 

الصندوق  إدارة رسوم من صافي أصول الصندوق  -أقص ى كحد-في السنة  50%.  20 

واالستردادرسوم االشتراك  ال يوجد.   21 

0.02% ،
ً
 عمل يوم اخر في الصندوق  أصول  قيمة صافي من أساس على شهري  بشكل خصمها ويتم يومي بشكل تحسب سنويا

 .معامالت كرسوم سعودي ريال( هلله خمسون  و رياال عشر اثنى و مئة) 112.50 الى باإلضافة حفظ، كرسوم شهر كل من
الحفظ أمين رسوم  22 
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االستثمار، وسيتم اإلفصاح عن ذلك في  بعمليات تتعلق مصاريف أو تنظيمية رسوم بأي الوفاء مسؤولية الصندوق  يتحمل

 ملخص اإلفصاح املالي السنوي  في حال حدوثه
التعامل مصاريف  23 

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

ب. -9كما هو موضح في  (الصندوق أعضاء مجلس إدارة  وأتعاب رسوم الجهات الرقابية  
أخرى  ومصاريف رسوم  24 

األداء رسوم ال يوجد  25 

 ة زمنيةعند الرجوع للمؤشر االسترشادي ألي فتر  .(BTMM صفحة) Bloomberg االسترشادي هو معدل سعر إيداع أسبوع واحد للريال السعودي يقاس وفقا للمعلومات املنشورة على املؤشر *

  طريق اخذ املتوسط اليومي لهذه الفترة. نقوم باحتسابه عن
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 تعريفات

 الصندوق  .السعودي بالريال املالية األسواق صندوق 

مؤسسة السوق املالية التي تتولى إدارة أصول صندوق االستثمار أعماله وطرح وحداته وفًقا ألحكام الئحة صناديق االستثمار 

 املنظمة للمنشآت ذات األغراض الخاصة.والقواعد 
الصندوق  مدير   

مين الحفظأ للقيام بنشاطات حفظ األوراق املالية يرخص له بموجب الئحة مؤسسات السوق املاليةشخص    

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

 اململكة .السعودية العربية اململكة

املالية شـــاملة حيثما يســـم، النص، أي لجنة، أو لجنة فرعية، أو مو ف، أو وكيل يمكن أن يتم تفويضـــه للقيام هيئة الســـوق 

 بأي و يفة من و ائف الهيئة.
 الهيئة

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

 في أرباح البرنامج، ويديره مدير الصندوق برنامج استثمار مشترك يهدف إلى إتاحة 
ً
الفرصة للمستثمرين فيه باملشاركة جماعيا

 مقابل رسوم محددة.
 االستثمار صندوق 

 الوحداتمالك /املشترك .االستثمار صندوق  في وحدات يملك الذي الشخص

 الوحدة .الصندوق  في املشترك يملكها التي الوحدات

 1ومؤشـــــر الصـــــندوق هو  .املؤشـــــر الذي يقارن به أداء الصـــــندوق وهو متوســـــط ســـــعر الفائدة املتداول بين البنوك الســـــعودية 

Week SAR deposit rate 
 املؤشر االسترشادي

 لالئحة صـــــــــــــناديق  مجلس
ً
 االســـــــــــــتثمار صـــــــــــــندوق  مدير أعمال ملراقبةاالســـــــــــــتثمار يقوم مدير الصـــــــــــــندوق بتعيين أعضـــــــــــــائه وفقا

 .واالشراف عليها
اإلدارة مجلس  

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

العمل يوم في اململكة. للعمل مفتوحة املالية األسواق تكون  حين الرسمي العمل يوم  

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

 اإلعالن أيام .الوحدات أسعار عنفيها  ويعلن التي األيام هي

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

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

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

  تدفع رسوم
ً
 االشتراك رسوم .الصندوق  في وحدات شراء عندمقدما

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

 لالشتراك األدنى الحد .بالصندوق  لالشتراك املطلوب املال ملبلغ األدنى الحد

 الدين سندات .املصدر عليه يتحصل تمويل مقابل والحكومات املؤسسات الشركات، قبل من املصدرة الدين أدوات
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 عليه متفق بسعر محدد تاريخ في املشتري  من بشرائها التعهد مع محدد، بسعر السندات مثل أصول  او مالية أوراق ببيع اتفاق

 .الطرفين بين
 الشراء إعادة اتفاقيات

 بسعر محدد تاريخ في منه املشترى  على ببيعها التعهد مع محدد، بسعر السندات مثل أصول  او مالية أوراق بشراء اتفاق

 .الطرفين بين عليه متفق
 املعاكس الشراء إعادة اتفاقيات

 113/م رقم امللكي املرســـوم بموجب الصـــادر املضـــافة القيمة ضـــريبة نظام أحكام بموجب املطبقة املضـــافة القيمة ضـــريبة هي

 .التنفيذية والئحتههـ 2/11/1438 بتاريخ
 ونظامها املضافة القيمة ضريبة

ـــالت ســــــــــــندات) أخرى  مالية أو حقيقية أصول  قيمة من قيمته تشتق عقد أو مالية أداة هي ـــــة وعمـــــــــ ــــ  لتلك وتكون ( وســــــــــــلع أجنبيـــ

 ومن واملشــتري  البائع بــــــــــــــــين العقد تحرير عند تحديدها يتم معينة وشــروط ســعر إلى باإلضــافة محددة زمنية مدة املالية العقود

ـــــــــــــــــــذه )وهو اتفاق بين طرفين لبيع ســـــلعة محددة في املســـــتقبل مقابل ســـــعر يتم تحديده   Futuresاملســـــتقبليات عقود العقود هـ

)وهو اتفاق بين طرفين   Optionsالخياراتوقت التعاقد ويتم ادراجه في البورصــــــــــة حيث تعمل كوســــــــــيط بين الطرفين(، عقود 

د الطرفين في بيع او شـــــراء األصـــــل لبيع ســـــلعة محددة في املســـــتقبل مقابل ســـــعر يتم تحديده وقت التعاقد مع إعطاء الحق ألح

، ويتم ادراجه في البورصـــــــة(، العقود 
ً
)وهو اتفاق بين طرفين لبيع  Forwards اآلجلةمن الطرف اآلخر بســـــــعر متفق عليه مقدما

ــــــــــــــــــــــادالت  )هي عبارة عن اتفاقيات على تبادل SWAP ســــــــلعة محددة في املســــــــتقبل مقابل ســــــــعر يتم تحديده وقت التعاقد( ، املبـ

 لصــــيغة تم مســــتقبل
ً
ي للتدفقات النقدية أو ألصــــل معين يمتلكه أحد الطرفين مقابل تدفق أو أصــــل يمتلكه الطرف اآلخر وفقا

 )
ً
 .أخـرى  مشـتقات عقـود وأيترتيبها مسبقا

 املشتقات عقود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شروط وأحكام صندوق األسواق املالية بالريال السعودي |

 
 

Page 6 of 30 

 واألحكام الشروط

 :االستثمار صندوق  .1

 .ونوعه فئته، االستثمار صندوق  اسم .أ

 سواق نقد استثماري مفتوح.أصندوق   .السعودي بالريال املالية األسواق صندوق 

 

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

فبراير  08هـــــــــــــــــــــ املوافق 1443 رجب 07 تاريخ في تحديث آخر تم وقد م، 1987 يوليو 11 املوافق هـــــــــــــــــــــ 1407 القعدة ذو 15شــــــروط وأحكام الصــــــندوق في تاريخ  صــــــدرت

 .م2022

 

افقة تاريخ .ج   الصندوق  وحدات طرح على الهيئة مو

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

 

 .االستثمار وتاريخ استحقاق الصندوق  صندوق  مدة .د

 املدة محدد غير مفتوح صندوق  هو السعودي بالريال املالية األسواق صندوق  إن

 

 النظام املطبق:  .2

ــ ي كابيتال )و  الســــعودي بالريال املالية األســــواق صــــندوق  إن  واللوائ، واألنظمة التنفيذية ولوائحه املالية الســــوق  لنظام انخاضــــع (الصــــندوق  مديرشــــركة الســــعودي الفرنســ

 .السعودية العربية اململكة في املطبقة العالقة ذات األخرى 

 

 : وممارساته االستثمار  سياسات .3

 .للصندوق  االستثمارية األهداف 

 صــافية عوائد يحقق وقد املال رأس على واملحافظة الســيولة توفير إلى يهدف مفتوح اســتثماري  نقد أســواق صــندوق  هو الســعودي بالريال املالية األســواق صــندوق  إن

 .الرسوم من

 

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

 .املصرفية الودائع الحصر ال املثال سبيل على مالية أدوات بمجموعة االستثمار ◼

 .الصندوق  أصول  من %35 نسبته ما عن الشراء وقت تزيد ال أن على والصكوك الدين سندات وشراء تقييم ◼

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

 اململكة خارج مماثلة رقابية لهيئة او املالية السوق  هيئة من واملرخصة املشابهة االستراتيجية ذات العامة االستثمارية الصناديق وحدات في الصندوق  يستثمر ◼

 .الصندوق  أصول  قيمة صافي من %20 تتجاوز  ال بنسبة املماثلة املخاطر مستوى  ذات

 من صافي قيمة أصول الصندوق. %5بنسبة ال تتجاوز  املعاكس الشراء إعادة واتفاقيات الشراء إعادة اتفاقيات في الصندوق  يستثمر ◼

   

 

  .االستثمار تركيز  سياسة 

 بعمالت الصـــندوق  اســـتثمارات تكون  وقد الفرنســـ ي، الســـعودي البنك بينها من تشـــمل قد العاملية، األســـواق في املختلفة املالية األدوات في الصـــندوق  اســـتثمارات تتركز

 . االستثمار استراتيجيات مع يتفق بما وذلك( السعودي)الريال  الصندوق  عملة غير مختلفة
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 .االستثمار نسبة 

 :بحدها األدنى واالعلى لصندوق نسب استثمارات ا التالي الجدول  يوضح

 الحد األعلى الحد األدنى نوع االستثمار

 %100 %0 النقد، أدوات أسواق النقد 

 %35 %0 ، سنداتصكوك

 %20 %0 ناديق أدوات أسواق النقد ذات الطرح العامص

 %5 %0 اتفاقيات إعادة الشراء واتفاقيات إعادة الشراء املعاكس

 

إحدى وكاالت التصــنيف االئتماني الدولية: ســتاندرد آند  ســتثمارات الصــندوق واألطراف النظيرة حســب ما تحددهال الحد األدنى للتصــنيف االئتماني يتم تحديد  ◼

او عن طريق الية التقييم الداخلية املعتمدة لدى مدير الصــــــــــندوق. ملدير الصــــــــــندوق الحق املطلق في تصــــــــــنيف أداة موديز / فيتش / كابيتال انتيليجنس  /بورز 

يف االئتماني االســــــــــتثماري( وقد يعتمد في تقديره على األبحاث الداخلية او عن اســــــــــتثمار معينة او طرف نظير )تصــــــــــنيف ائتماني اســــــــــتثماري او اقل من التصــــــــــن

 طريق املصادر الخارجية لتحديد التصنيف.

الســــوق أو يحق ملدير الصــــندوق اإلبقاء على جزء أكبر أو كل أصــــول الصــــندوق على صــــورة نقد أو على شــــكل اســــتثمارات قصــــيرة األجل في حال اعتقد أن  روف  ◼

 الظروف 
ً
 .االقتصادية غير مالئمة نسبيا

 

 .استثماراته فيها الصندوق  ويبيع يشتري  أن يحتمل التي املالية األوراق أسواق 

 .السعودي السوق  بينها ومن العاملية الثابت والدخل النقد سواقأ

 

 .الصندوق  وحدات في الصندوق  مدير  استثمار  

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

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

مماثلة لوحدات  الية، وســـوف يعامل هذا االســـتثمار معاملةالســـوق املالية الســـعودية )تداول( وكذلك في التقارير الدورية التي يصـــدرها مدير الصـــندوق وفي القوائم امل

 املشتركين في الصندوق.

 

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

ـــالمية، النقدية للودائع املســــــتلمة الجهات وتحليل بدراســــــة الصــــــندوق  مدير يقوم  النســــــب من لعدد باإلضــــــافة املالك وكبار االئتماني التصــــــنيف على يركز حيث واالســـ

 .اخرى  جهة عن لجهة أكبر وزن تعطي التي املحاسبية

 

 أنواع األوراق املالية التي ال يمكن إدراجها ضمن استثمارات الصندوق. 

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

 

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

 .املصرفية الودائع الحصر ال املثال سبيل على مالية أدوات بمجموعة يحق لصندوق االستثمار  ◼

 .الصندوق  أصول  من %35 نسبته ما عن الشراء وقت تزيد ال أن على والصكوك الدين سندات وشراء تقييم ◼

 الفرنس ي. السعودي البنك بينها من تشمل قد العاملية، األسواق في مختلفة مالية مؤسسات مع الصندوق  استثمارات تكون  ◼

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

 أو الصـــندوق  مدير من االقتراض الصـــندوق، باســـت ناء أصـــول  قيمة صـــافي من %10 املقترض املبلغ يتجاوز  ال أن التمويل، شـــريطة إلى يســـ ى أن للصـــندوق  يحق ◼

   االستردادات. لتغطية لها التابعة الشركات من أي
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 املخاطر مستوى  ذات اململكة خارج مماثلة رقابية لهيئة او املالية السوق  هيئة من واملرخصة املشابهة العامة االستثمارية الصناديق وحدات في الصندوق  يستثمر ◼

 .الصندوق  أصول  من صافي قيمة %20 تتجاوز  ال بنسبة املماثلة

 .إعادة الشراء املعاكس واتفاقيات الشراء إعادة اتفاقيات في الصندوق  يستثمر ◼

 الصندوق.وشروط وأحكام  االستثمار صناديق الئحة تفرضها والحدود التي بالقيود األسواق املالية بالريال السعودي لصندوق  إدارته خالل الصندوق  مدير يلتزم

 

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

 اململكة خارج مماثلة رقابية لهيئة او املالية السوق  هيئة من واملرخصة املشابهةاالستراتيجية  ذات العامة االستثمارية الصناديق وحدات في االستثمار للصندوق  يحق

 .الصندوق  أصول صافي قيمة  من %20 تتجاوز  ال بنسبة املماثلة املخاطر مستوى  ذات

 

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

 الصندوق.

 من أي أو الصـــندوق  مدير من االقتراض باســـت ناء الصـــندوق، أصـــول  قيمة صـــافي من %10 املقترض املبلغ يتجاوز  ال أن شـــريطة التمويل، إلى يســـ ى أن للصـــندوق  يحق

   .االستردادات لتغطية لها التابعة الشركات

 

 .نظير طرف أي مع للتعامل األعلى الحد 

 يوجد ال

 

 .الصندوق  مخاطر  إلدارة الصندوق  مدير  سياسة 

ضوء التغيرات التي تطرأ على  روف  فييدير الصندوق محفظة استثماراته واملوجودات أخرى من خالل مراقبة العائد على صافي املوجودات وإجراء التعديالت عليها 

 لشروط وأحكام الصندوق. يعتمد هيكل رأس املال على إصدار الوحدات واستردادها. 
ً
 السوق وفقا

 لسياسته االستثمارية. ويتم تصنيف االستثمارات كاستثمارات مقتناة بالتكلفة املطفأة واستثمارات يحتفظ الصندوق باالستثمارا
ً
ت في أدوات مالية مختلفة وفقا

 هاإدارت سياسة وتكون . يتعرض الصندوق ملخاطر أسعار العموالت الخاصة ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة املال سوق  وودائع وسنداتمتاحة للبيع أي صكوك 

 :كالتالي

ـــكوكيتعرض الصـــــــــــندوق ملخاطر أســـــــــــعار العموالت على موجوداته التي تحمل عمولة بما فيها  - مخاطر أسعععععععععار العموالت الخاصععععععععة ◼ بالتكلفة  هقتناامل الصــــــــ

 بصورة منتظمة. تالعموال  أسعارللحد من هذه املخاطر يقوم مدير الصندوق بمراقبة التغيرات في و ة والودائع. أاملطف

 

والذمم املدينة األخرى.  والودائعة أبالتكلفة املطف املقتناهاالســـتثمارات و بشـــأن األرصـــدة لدى البنوك  االئتمانيتعرض الصـــندوق ملخاطر  - االئتمانمخاطر  ◼

فردية. لم جيد ومراقبة التعرض ووضــــع حدود لالســــتثمارات ال ائتمانيبالتعامل مع أطراف ذات تصــــنيف  االئتمانيســــ ى مدير الصــــندوق للحد من مخاطر 

 باملوجودات املتعلقة االئتمان مخاطر أقصــــــــــــــ ى الدفترية القيمة وتعد ات،ناتجة من االســــــــــــــتثمار  االئتمانملخاطر  جوهري  تركيزيحدد مدير الصــــــــــــــندوق أي 

 .املالية

 

تنص شــــــــروط وأحكام الصــــــــندوق على إمكانية اســــــــترداد الوحدات في كل يوم تعامل. وعليه يتعرض الصــــــــندوق ملخاطر الســــــــيولة للوفاء  - مخاطر السععععععيولة ◼

ييلها في بطلبات اســـــترداد الوحدات. تعتبر الودائع البنكية للصـــــندوق قابلة للتحقق بســـــهولة حيث أن اســـــتثمارات الصـــــندوق في ودائع ســـــوق املال يمكن تســـــ

الكافية للوفاء بالتزامات الصـــــــــــــندوق عند  األموالمدير الصـــــــــــــندوق بوضـــــــــــــع متطلبات محددة للســـــــــــــيولة بشـــــــــــــكل دوري للتأكد من توفر  يقوم فترة قصـــــــــــــيرة.

 استحقاقها. 

 

 لسيولة.ا باإلضافة إلى ما ذكر أعاله، من املحتمل أن يستخدم الصندوق تسهيالت السحب على املكشوف املمنوح بواسطة مدير الصندوق للوفاء بمتطلبات
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 .االسترشادي املؤشر  

 (.(Week SAR deposit rate 1هو للصندوق  االسترشادي املؤشر

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

 

 .املشتقات عقود 

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

 

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

 .يوجد ال

 

 :الصندوق  في لالستثمار  الرئيسية املخاطر  .4

 

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

  يعد ال للصندوق، االسترشادي للمؤشر السابق واألداء السعودي بالريال املالية األسواق لصندوق  السابق األداء إن .ب
ً
 .املستقبل في الصندوق  أداء على مؤشرا

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

  يعد ال السعودي بالريال املالية األسواق صندوق  في االستثمار أن من املستثمرين الصندوق  مدير يحذر .د
ً
 بطبيعتها الصندوق  أصول  أن حيث بنك، أي لدى إيداعا

  ارتفاعا األسعار لتذبذب عرضة
ً
 .وانخفاضا

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

 الصندوق  أصول  قيمة صافي في تؤثر أن املحتمل من  روف وأي الصندوق  لها املعرض واملخاطر الصندوق، في باالستثمار واملرتبطة املحتملة الرئيسية املخاطر .و

 .وعائداته

 

الصــــــــــندوق مــــــــــن مخــــــــــاطر عــــــــــدم التســــــــــديد مــــــــــن قبــــــــــل أطــــــــــراف املؤسســــــــــات املاليــــــــــة التــــــــــي يتعامــــــــــل  - لقععععععععععة باالئتمععععععععععان واألطععععععععععراف املقابلععععععععععةاملخععععععععععاطر املتع ◼

يســـــــــــ ى مـــــــــــدير الصـــــــــــندوق إلـــــــــــى الحـــــــــــد مـــــــــــن مخـــــــــــاطر  خاللهــــــــــا. وعليـــــــــــه فـــــــــــ ن الصـــــــــــندوق معـــــــــــرض ملخـــــــــــاطر االئتمـــــــــــان فـــــــــــي محافظـــــــــــه االســـــــــــتثمارية والعوائـــــــــــد.

 .يتعامل معها الصندوق  التي املاليةاالئتمان عن طريق مراقبة توزيع االئتمان ووضع حدود لالستثمارات مع املؤسسات 

 

ـــــةب قيمــــــــــة األوراق املاليــــــــــة قــــــــــد تتقلــــــــــ - مخععععععععععاطر العملععععععععععة ◼ ــــ ـــالت األجنبيــــــــــة.  صــــــــــرففــــــــــي  لتغيــــــــــر نتيجـ  تقــــــــــديره حســــــــــب الصــــــــــندوق  مــــــــــدير ويقــــــــــومأســــــــــعار العمـــــــ

 األسعار في التقلبات من الحماية في تساهم مالية أدوات باستخدام

 

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

 

الســــــــوق العـــــــاملي ونمـــــــو االقتصـــــــاد العــــــــاملي.  وأحـــــــوالتتمتـــــــع اململكــــــــة العربيـــــــة الســـــــعودية باقتصـــــــاد قـــــــوي، وهــــــــو خاضـــــــع لشـــــــروط  - املخعععععععاطر االقتصعععععععادية ◼

قـــــــد يتــــــــأثر االقتصــــــــاد الســــــــعودي بعوامــــــــل عديــــــــدة مثــــــــل: تذبــــــــذب أســــــــعار الــــــــنفط، نســــــــب األربــــــــاح، الت ــــــــخم، الســــــــيولة، تــــــــدفق ر وس األمــــــــوال، وعوامــــــــل 

 قيمة األوراق املالية التابعة للصندوق. على سلبيةأو  إيجابيةى قد يكون لها تأثيرات أخر 

 

 اعمـــــــال لهـــــــا ماليـــــــة ومؤسســـــــات شـــــــركات عـــــــن الصـــــــادرة املاليـــــــة واألوراق األجنبيـــــــة املاليـــــــة األوراق تنطـــــــوي  قـــــــد - ر االسعععععععتثمار فعععععععي األسعععععععواق العامليعععععععةمخعععععععاط ◼

ــى الخــــــــارج فــــــــي ـــق مخــــــــاطر علــــــ ــــــية بــــــــالظروف تتعلـــــ ـــــة واالقتصــــــــادية السياســ ــي التغييــــــــر خطــــــــر املخــــــــاطر هــــــــذه وتشــــــــمل الــــــــدول، هــــــــذه فــــــــي والنظاميـــ ــاع فــــــ  األوضــــــ

ــــــية او الت ـــــــــــــخم ومعـــــــــــــدالت االقتصـــــــــــــادي كاالنكمـــــــــــــا  االقتصـــــــــــــادية ــــ ـــكوك السياســـ ـــــة كالشــــــــــ ــــ ــــــية التغيـــــــــــــرات عـــــــــــــن الناتجــــ ــــ ـــــة السياســـ ــــ ـــــة العامليــــ ــــ  او واإلقليميــــ

ـــــة ــي التغيــــــــرات وكــــــــذلك الــــــــدول، لهــــــــذه املــــــــالي النظــــــــام كانهيــــــــار النظاميـــ ـــــة فــــــ ـــــة البيئـــ ـــــة والتشــــــــريعات التنظيميـــ ــــــبة وأنظمـــ ـــــة واللــــــــوائ، املحاســ ـــــة املحليـــ  والحكوميـــ

  يؤثر مما
ً
 .الوحدة وسعر الصندوق  أداء على سلبا
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يقبــــــــــل املشــــــــــترك أن قيمــــــــــة أصــــــــــول الصــــــــــندوق يمكــــــــــن أن تتــــــــــأثر بعوامــــــــــل مختلفــــــــــة ولكــــــــــن غيــــــــــر محــــــــــدودة، منهــــــــــا  - املخععععععععععاطر املتعلقععععععععععة بأحععععععععععدا  معينععععععععععة ◼

ـــق املشـــــــــترك يفهـــــــــم وعوامـــــــــل تتعلــــــــق بالتشـــــــــريعات واألنظمــــــــة.عوامــــــــل سياســـــــــية واقتصــــــــادية  ـــــة أن علـــــــــى ويوافـــــ ـــــة الصــــــــندوق  وحـــــــــدات قيمـــ  للصـــــــــعود معرضــــ

ـــــة الوحــــــــــدات اســــــــــترداد طلــــــــــب بقبــــــــــول  ملــــــــــزم يكــــــــــون  لــــــــــن الصــــــــــندوق  مــــــــــدير أن و ،والهبــــــــــوط ــــ  أي عــــــــــن املســــــــــئولية الوحــــــــــدات مالــــــــــك ويتحمــــــــــل الطــــــــــرح، بقيمـ

ــى تترتـــــــب قـــــــد ماليـــــــة خســـــــارة ــي بنـــــــك أي لـــــــدى إيـــــــداعا يعـــــــد ال بالصـــــــندوق  االســـــــتثمار بـــــــأن علمـــــــا الصـــــــندوق، فـــــــي االســـــــتثمار علـــــ  األوراق يبيـــــــع أو يســـــــوق . محلـــــ

 .االستثمار صندوق  تابع أو املالية

 

ـــــة املخـــــــــاطر هـــــــــي - الظعععععععععروف القعععععععععاهرة مخعععععععععاطر  ◼ الحكوميـــــــــة أو الحـــــــــروب أو  القـــــــــرارات -علـــــــــى ســـــــــبيل الـــــــــذكر ال الحصـــــــــر - مثـــــــــل قـــــــــاهرة  ـــــــــروف عـــــــــن الناتجــــ

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

ضــــــــــع لســــــــــيطرة أو تعليــــــــــق التــــــــــداول أو عــــــــــدم الــــــــــتمكن مــــــــــن التواصــــــــــل مــــــــــع الســــــــــوق ألي ســــــــــبب ـكـــــــــان أو تعطــــــــــل لنظــــــــــام الحاســــــــــب اآللــــــــــي أو أي ســــــــــبب ال يخ

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

ــا يقتضــــــــيه حــــــــدث القــــــــوة القــــــــاهرة.  ـــــاملــــــ  م لجميــــــــع املســــــــتثمرين فــــــــي الصــــــــندوق.ســــــــيقوم مــــــــدير الصــــــــندوق بــــــــ عالن حــــــــدث القــــــــوة القــــــــاهرة وســــــــيكون ملــــــــز  كمـــ

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

 أو غير مباشر بسبب أي قوة قاهرة.

 

 فــــــــ ن  - الوفععععععععاة حالعععععععة مخعععععععاطر  ◼
ً
ـــــة الصـــــــندوق  وأحكـــــــام شـــــــروطإذا ـكــــــان املشـــــــترك فـــــــردا ســـــــتكون ملزمــــــــة للورثـــــــة ومنفـــــــذي الوصــــــــية  األخـــــــرى  مســـــــتنداته وكافـــ

  الصــــــــــندوق  مســــــــــتنداتعلــــــــــى هــــــــــذه  الوحــــــــــدات مالــــــــــكموافقــــــــــة  ىومــــــــــديري التركــــــــــة واملمثلــــــــــين الشخصــــــــــيين ومــــــــــؤتمني وخلفــــــــــاء املشــــــــــترك، ولــــــــــن تل ــــــــــ
ً
تلقائيــــــــــا

 فـــــــ ن هـــــــذه االتفاقيـــــــة لـــــــن تل ـــــــى بشــــــكل تلقـــــــائي عنـــــــد وفـــــــا
ً
 قانونيـــــــا

ً
ـــالس أو حـــــــل أي شـــــــريك أو عنــــــد وفـــــــاة أو إجـــــــز املشـــــــترك. وإذا ـكــــــان املشـــــــترك كيانــــــا ة أو إفــــ

 لتقـــــــــديره املطلـــــــــق وقـــــــــف أي تعـــــــــامالت تتعلـــــــــق بهـــــــــذه االتفاقيـــــــــة 
ً
مســـــــــاهم فيهـــــــــا.  وبغـــــــــض النظـــــــــر عـــــــــن هـــــــــذه الشـــــــــروط ف نـــــــــه يحـــــــــق ملـــــــــدير الصـــــــــندوق ووفقـــــــــا

 لـــــــه للصـــــــالحية املخولـــــــة للورثـــــــة ومنفـــــــذي
ً
 مـــــــن املحكمـــــــة أو توكيـــــــل أو أي دليـــــــل أخـــــــر يكـــــــون مرضـــــــيا

ً
الوصـــــــية ومـــــــديري  لحـــــــين تســـــــلم مـــــــدير الصـــــــندوق أمـــــــرا

 التركة واملمثلين الشخصيين واملؤتمنين أو الخلفاء للسماح بتنفيذ تلك التعامالت.

 

ـــــة املخــــــــــاطر هــــــــــي - الفائععععععععععدة معععععععععععدالت تقلبععععععععععات مخععععععععععاطر  ◼ ـــــة تقلــــــــــب عــــــــــن الناتجـــــ ــــ ـــــة األدوات قيمـ ـــــة املاليـــــ ــي للتغيــــــــــر نتيجـــــ  األدوات وتعتبــــــــــر الفائــــــــــدة، معــــــــــدل فــــــــ

ـــــة ي االســـــــــواق التـــــــــي يـــــــــتم فيهـــــــــا تـــــــــداول األوراق املاليـــــــــة بأنواعهـــــــــا مثـــــــــل أســـــــــواق األوراق املاليـــــــــة مـــــــــن أســـــــــهم وســـــــــندات وأســـــــــواق املشـــــــــتقات وأســـــــــواق هـــــــــ املاليــــ

  يؤثر مماالسلع وأسواق الدين املالي من ديون قصيرة األجل، 
ً
 .الوحدة وسعر الصندوق  أداء على سلبا

 

ـــــه مماثلـــــــة صـــــــناديق فـــــــي اال الصـــــــندوق  يســـــــتثمر لـــــــن -األخعععععععرى  االسعععععععتثمار  صعععععععناديق فعععععععي االسعععععععتثمار  مخعععععععاطر  ◼ ــي لــ  لكـــــــن املخـــــــاطر، ومســـــــتوى  االســـــــتراتيجية فـــــ

  يؤثر مما فيه املستثمر الصندوق  وحدة سعر تقلبات بسبب مخاطر تنتج قد
ً
 .الوحدة وسعر الصندوق  أداء على سلبا

 

 :املخاطر تقييم آلية .5

  آلية داخلية لتقييم املخاطر املتعلقة بأصول الصندوق. النظم اإلدارية و بوجود مدير الصندوق يقر 

 

 .الصندوق  في لالستثمار  املستهدفة الفئة .6

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

 

 :االستثمار حدود/  قيود .7

 .سبيل املثال ال الحصر الودائع املصرفيةيحق لصندوق االستثمار بمجموعة أدوات مالية على  ◼

 .من أصول الصندوق  %35تقييم وشراء سندات الدين والصكوك على أن ال تزيد وقت الشراء عن ما نسبته  ◼

 تكون استثمارات الصندوق مع مؤسسات مالية مختلفة في األسواق العاملية، قد تشمل من بينها البنك السعودي الفرنس ي. ◼



 بالريال السعوديشروط وأحكام صندوق األسواق املالية  |

 
 

Page 11 of 30 Public Public 

 لصندوق بعمالت مختلفة غير عملة الصندوق )الريال السعودي( وذلك بما يتفق مع استراتيجيات االستثمار. قد تكون استثمارات ا ◼

من صافي قيمة أصول الصندوق، باست ناء االقتراض من مدير الصندوق أو أي  %10يحق للصندوق أن يس ى إلى التمويل، شريطة أن ال يتجاوز املبلغ املقترض  ◼

   لتغطية االستردادات. من الشركات التابعة لها

مماثلة خارج اململكة يستثمر الصندوق في وحدات الصناديق االستثمارية العامة ذات االستراتيجية املشابهة واملرخصة من هيئة السوق املالية او لهيئة رقابية  ◼

 من صافي قيمة أصول الصندوق. %20ذات مستوى املخاطر املماثلة بنسبة ال تتجاوز 

 من صافي قيمة أصول الصندوق. %5إعادة الشراء املعاكس بنسبة ال تتجاوز  واتفاقياتإعادة الشراء  اتفاقياتفي  يستثمر الصندوق  ◼

 وشروط وأحكام الصندوق.كما يلتزم مدير الصندوق خالل إدارته لصندوق األسواق املالية بالريال السعودي بالقيود والحدود التي تفرضها الئحة صناديق االستثمار 

  

 العملة: .8

 .السعودي الريال هي الصندوق  عملة

ــي ــال فـــــــ ـــــة االشـــــــــتراك مبلـــــــــغ اســـــــــتالم تـــــــــم حـــــــ ـــــة تخـــــــــالف بعملـــــ ـــــا الصـــــــــندوق  مـــــــــدير ســـــــــيقوم الصـــــــــندوق  عملــــ ـــــة إلـــــــــى بتحويلهـــــ   الصـــــــــندوق  عملــــ
ً
 الســــــــــائدة الصـــــــــرف ألســـــــــعار طبقـــــــــا

 .الصندوق  مدير لدى املتوفرة

 

 مقابل الخدمات و العموالت و األتعاب: .9

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

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

 

 الحفظ رسوم

 

0.02% ،
ً
 شـــهر كل من عمل يوم اخر في الصـــندوق  أصـــول  قيمة صـــافي من أســـاس على شـــهري  بشـــكل خصـــمها ويتم يومي بشـــكل تحســـب ســـنويا

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

 رسوم اإلدارة
تحتســــــب بصــــــورة  ،من صــــــافي قيمة أصــــــول الصــــــندوق كأتعاب إدارة مســــــتحقة -أقصــــــ ى كحد-في الســــــنة  %0.50 على يحصــــــل مدير الصــــــندوق 

 .باملساواة معاملتهم ستتم حيث الوحدات مالكي جميع على ذلك وينطبقتراكمية بشكل يومي ويتم خصمها بشكل شهري. 

 والتدقيقرسوم املراجعة 
 على وتخصــــم يومي بشــــكل تراكمية بصــــورة األتعاب تلك احتســــاب ويتم الســــنة، في أقصــــ ى كحد ســــعودي ريال( ألف وثالثون خمســــة ) 35,000

 .سنوي  نصف أساس

 رسوم التسجيل )تداول 

 (السعودية
 احتساب تلك األتعاب بصورة تراكمية بشكل يومي وتخصم على أساس سنوي. ويتم السنة( ريال سعودي في آالف)خمسة  5,000

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

 رسوم التعامل
 في حدوثه حال في ذلك عن اإلفصــــاح وســــيتم االســــتثمار، بعمليات تتعلق مصــــاريف أو تنظيمية رســــوم بأي الوفاء مســــؤولية الصــــندوق  يتحمل

 .ملخص اإلفصاح املالي السنوي 

 ال يوجد. مصاريف التوزيع

 

أتعاب خدمات تتعلق بسجل 

 تمالكي الوحدا

 يوجد.ال 

 .يوجد ال االسترشادي املؤشر  رسوم

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

 الصندوق 

 هذه األتعاب تشـــــــمل جميع صـــــــناديق شـــــــركة الســـــــعودي الفرنســـــــ ي كابيتال 
ً
 املطروحة طرحا

ً
  عاما

ً
بأن تلك األتعاب ســـــــتكون متغيرة بشـــــــكل  علما

ويتم احتســـابها بصـــورة تراكمية في  ،ســـنوي حيث ســـيتم تخصـــيص حصـــة كل صـــندوق من تلك األتعاب بناًء على وجم األصـــول نســـبة وتناســـب

 ساس سنوي. كل يوم تقويم وتخصم على أ

 60,000يقدر الحد األقصــ ى الســنوي إلجمالي أتعاب ومصــاريف أعضــاء مجلس إدارة جميع صــناديق شــركة الســعودي الفرنســ ي كابيتال بمبلغ 

اثنا عشـــــر الف و اربع مائة و ثالث و ســـــبعون وســـــتة و )12,473.26 ـــــــــــــــــــ)ســـــتون ألف( ريال ســـــعودي وتقدر حصـــــة الصـــــندوق من هذه األتعاب ب

( وتجدر  الســـــنة، في ســـــعودي ريال(  عشـــــرون هللة
ً
 ألصـــــول الصـــــندوق )زيادة أو نقصـــــا

ً
 وفقا
ً
حصـــــة الصـــــندوق من هذه  األتعاب ســـــتتغير ســـــنويا

 اجتماعين أقص ى بحد))خمسة عشر ألف( ريال سعودي عن كل اجتماع  15,000اإلشارة بأن كل عضو مستقل )عضوين( سيتقاض ى مبلغ 

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

  منفصل بشكل الصندوق  ملدير الصندوق  يدفعها والتي املضافة القيمة ضريبة تشمل ال الصندوق  يتحملها التي أعاله املذكورة واألتعاب واملصاريف الرسوم جميع*  
ً
 القيمة ضريبة نظام عليها ينص التي للنسب وفقا

 من خصمها ويتم املستحقة واألتعاب واملصاريف الرسوم إلى إضافة مستحقة ضرائب أي دفع وسيتم السعودية، العربية اململكة في مستقبال ستفرض التي أو املفروضة الضرائب من أي تشمل ال كما املضافة،

 .الصندوق  أصول 

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

 

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

 وقت دفعها طريقة احتسابها توضيح الرسوم

 

 رسوم الحفظ

 

0.02% .
ً
 تحسب بشكل يومي. سنويا

تدفع بشــــــــــكل شــــــــــهري على أســــــــــاس صــــــــــافي 

قيمة أصـــــول الصـــــندوق في اخر يوم عمل 

 من كل شهر.

 سعودي.ريال  112.50 رسوم معامالت
مبلغ مقطوع يـــدفع ألمين الحفظ عن كــل 

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

 رسوم اإلدارة

0.50%  
ً
. وينطبق -كحد أقصــــــــ ى–ســــــــنويا

ــالكي الوحـــــدات حيـــــث  ذلـــــك على جميع مـــ

 ستتم معاملتهم باملساواة.

 تدفع بشكل شهري. تحسب بصورة تراكمية بشكل يومي.

 والتدقيقرسوم املراجعة 
ريال ســــــــــــــعودي كحد أقصــــــــــــــ ى في  35,000

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

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

 .السنوي ملخص اإلفصاح املالي  في حدوثهحسب أسعار التمويل السائدة، وسيتم اإلفصاح عن ذلك في حال  رسوم التمويل

 رسوم التعامل
يتحمل الصـــندوق مســـؤولية الوفاء بأي رســـوم تنظيمية أو مصـــاريف تتعلق بعمليات االســـتثمار، وســـيتم اإلفصـــاح عن ذلك في حال 

 ملخص اإلفصاح املالي السنوي  فيحدوثه 

 ال يوجد. مصاريف التوزيع

أتعاب خدمات تتعلق بسجل مالكي 

 الوحدات
 ال يوجد.

 ال يوجد. االسترشادي رسوم املؤشر 

. 7,500 رسوم الجهات الرقابية
ً
 تدفع على أساس سنوي. تحسب بصورة تراكمية بشكل يومي. ريال سعودي سنويا
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 عمر  خالل الوحدة ومالك الصندوق  مستوى  على الصندوق  ألصول  اإلجمالية القيمة إلى الصندوق  تكاليف نسبة يوضح افتراض ي جدول  .ج

 .املتكررة وغير  املتكررة التكاليف نسبة ويشمل الصندوق 

 كنسبة مئوية املبلغ بالريال السعودي التصنيف 

 %0.0008 5,250 مكرر  رسوم التسجيل تداول 

 %0.0011 7,500 مكرر  رسوم الجهات الرقابية

 %0.0055 36,800 مكرر  أتعاب املحاسب القانوني

 %0.0015 9,977 مكرر  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 --  - مكرر  رسوم احتساب املؤشر

 -- - مكرر  رسوم الصفقات

 -- - مكرر  رسوم التمويل

 %0.0010 6,787 غير مكرر  اخرى 

 %0.0164 110,224 مكرر  رسوم الحفظ

  %0.4977 3,341,334 مكرر  رسوم االدارة

 -- - مكرر  املراجعة الشرعية

 اجمالي التكاليف املحملة على الصندوق 
 :نسبة التكاليف املتكررة

 نسبة التكاليف غير املتكررة:

3,511,085 

6,787 

0.5230% 

0.0010% 

 

 

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

 .املبكر االسترداد أو االسترداد االشتراك، على مفروضة رسوم أي يوجد ال ◼

 :على النحو التالي وهيمستحقة على مالكي الوحدات  التحويل رسوم تكون  ◼

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

في الصـــندوق  باالشـــتراكيتم حســـم أي مصـــاريف خاصـــة  كمافيها.  االســـتثمارالتي ينوي املشـــترك  اليها املحول الخاصـــة بالصـــناديق  األحكاموالشـــروط و  األحكامو 

، يقوم املدير بتحويل املتحصـــــــل التحويلئب املفروضـــــــة، إذا كان هنالك فرق في العملة بين الصـــــــناديق التي وقع بينها إن وجدت إضـــــــافة إلى الضـــــــرا اليه املحول 

 .الوقت ذلك في دوفقا لسعر الصرف السائ

 

 

 

 أتعاب أعضاء مجلس إدارة الصندوق 

 12,473.26تقدر حصـــــــة الصـــــــندوق  -

، وهي حصــــــــــــــة 
ً
ريال ســــــــــــــعودي ســــــــــــــنويا

 
ً
 ألصــول  تقديرية قد تتغير ســنويا

ً
وفقا

 الصندوق.

 

ــافة إلى  - كل عضــــــــو 15,000.00باإلضـــــــ

مســــــــــــتقل )عضــــــــــــوين( عن كل اجتماع 

ــــــنة في اجتماعين أقصـــــــــــــ ى )بحد ــــ  الســـ

 اجتمــــاعــــات لعــــدد األدنى الحــــد وهو

 عن وذلك الصــــــندوق(، إدارة مجلس

 الســـــــــــعودي شـــــــــــركة صـــــــــــناديق جميع

 العامة. الفرنس ي

 وي.تدفع على أساس سن تحسب بصورة تراكمية كل يوم تقويم.
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 مدير الصندوق بشأن التخفيضات والعموالت الخاصة. املعلومات املتعلقة بالتخفيضات والعموالت الخاصة وسياسة .ه

، وينطبق ذلك على جميع 
ً
مالكي الوحدات حيث يجوز ملدير الصندوق من، تخفيضات على أتعاب إدارة الصندوق ملالكي الوحدات او إلغاءها متى ما رأى ذلك مناسبا

 ستتم معاملتهم باملساواة. 

 

 املعلومات املتعلقة بالزكاة والضريبة. .و 

 الدخل حيثما ينطبق.م وأنظمة الهيئة العامة للزكاة و يخضع الصندوق ألحكا

 لنظـــــــــــام القيمـــــــــــة املضـــــــــــافة والئحتـــــــــــ
ً
ه كمـــــــــــا تطبـــــــــــق ضـــــــــــريبة القيمـــــــــــة املضـــــــــــافة علـــــــــــى الصـــــــــــندوق فيمـــــــــــا يتعلـــــــــــق برســـــــــــوم اإلدارة والرســـــــــــوم واملصـــــــــــاريف األخـــــــــــرى وفقـــــــــــا

 التنفيذية.

ســـيتم اإلفصـــاح عن مصـــاريف الضـــريبة املطبقة على وتقع مســـؤولية إخراج الزكاة عن الوحدات االســـتثمارية التي يملكها املســـتثمرون على مالكي تلك الوحدات، كما 

 الصندوق في القوائم املالية للصندوق.

 

 .الصندوق  مدير  يبرمها خاصة عموالت أي .ي

 توافرت الشروط اآلتية: إذايجوز ملدير الصندوق ابرام ترتيبات العمولة الخاصة 

 الشروط ملدير الصندوق.إذا قام الشخص املسؤول عن تنفيذ الصفقة بتقديم خدمات التنفيذ بأفضل  ◼

 الصندوق بشكل معقول على أنها ملنفعة عمالء مدير الصندوق. مدير يتلقاهاإذا جاز اعتبار السلع أو الخدمات التي  ◼

 مات دإذا كان مبلغ أي رسوم أو عمولة مدفوعة ملقدم السلع أو الخ ◼
ً
  .فتلك الظرو  في معقوال

 

  العمولــــــــــة الخاصـــــــــة الترتيبــــــــــات التـــــــــي بترتيبـــــــــات ويقصـــــــــد
ً
ــة يــــــــــتم دفعهـــــــــا مقابــــــــــل  يتلقــــــــــى بموجبهـــــــــا مــــــــــدير الصـــــــــندوق ســــــــــلعا ـــــةاو خـــــــــدمات لقــــــــــاء عمولـــــــ التــــــــــي  الخدمــــ

 .الخدمة مزودتوجه من خالل 

 

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

 .الصندوق 

 السعودي بالريال مئوية كنسبة الرسوم

 2,000.00  مبلغ االشتراك

 0.0217 %0.0011 التسجيل تداول رسوم 

 0.0310 %0.0015 رسوم الجهات الرقابية

 0.1389 %0.0069 يأتعاب املحاسب القانون

 0.0205 %0.0010 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 0 %0.0000 رسوم احتساب املؤشر

 0.0244 %0.0012 الصفقاترسوم 

 0 %0.0000 رسوم التمويل

 0.0247 %0.0012 اخرى 

 0.4200 %0.0210 رسوم الحفظ

 10.4964 %0.5248 رسوم االدارة

 11.1775  اجمالي الرسوم

 

 يم و التسعير:يالتق .10

 .الصندوق  أصول  من أصل كل يميتق طريقة .أ

  املحفظة تضمها التي األصول  جميع على بناءً  يميالتق تحديد ويكون  العملة أساس على يميالتق يتم ،تعامل يوم كل في
ً
 بالصندوق  الخاصة املستحقات منها مخصوما

 :يلي كما األصل نوع على يميالتق طريقة وتعتمد. الوقت ذلك في
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 .يميالتق يوم حتى املتراكمة األرباح إلى باإلضافة األسمية القيمة أساس على النقد سوق  أدوات في استثمارها يتم التي الصندوق  أصول  قيمة تحديد يتم ◼

 .املتراكمة األرباح إلى باإلضافة الدفترية القيمة باستخدام املدرجة غير والصكوك السندات يميتق يتم ◼

 صفقة آخر سعر استخدام فسيتم آلي، تسعير نظام على أو منظمة مالية سوق  أي في املتداولة أو املدرجة والصكوك السندات يميتق ألغراض بالنسبة أما ◼

 الدفترية القيمة باستخدام يميالتق فيجوز  الطريقة هذه باستخدام تسم، ال النظام ذلك أو السوق  تلك  روف كانت وإذا. النظام أو السوق  ذلك في تمت

 .املتراكمة األرباح إلى باإلضافة

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

 التحقق وبعد الحفظ أمين عليها يوافق التي والقواعد الطرق  على بناء يحددها التي العادلة القيمة على الصندوق  مدير يعتمد آخر استثمار أي إلى بالنسبة ◼

 .للصندوق  مراجع الحسابات قبل من منها

 

 .وتكرارها يميالتق نقاط عدد .ب

 . االسبوع في مرات خمس وذلك السعودية العربية اململكة في عمل يوم كل الصندوق  أصول  يميتق يتم

 

 .التسعير في الخطأ أو  يميالتقالخطأ في  حالة في ستتخذ التي 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  املتضررينمالكي الوحدات  جميع تعويض ◼

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

  الخاطئ التسعير أو يميالتق حالة عن اإلفصاح ◼
ً
 .العام الصندوق  تقارير وفي للسوق  اإللكتروني واملوقع اإللكتروني موقعه في فورا

 

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

صـــــــــول لكل وحدة، حيث يتم احتســـــــــاب قيمة الوحدة ألغراض االشـــــــــتراك أو ال ســـــــــترداد في صـــــــــافي قيمة اال شـــــــــتراك أو ســـــــــعر الوحدة عند اال يتمثل ســـــــــعر الوحدة عند ا

وليس الحصـــــر الرســــوم االســـــترداد بخصـــــم جميع املبالغ املطلوبة على صـــــندوق األســـــواق املالية بالريال الســـــعودي )التزامات الصـــــندوق( بما في ذلك على ســـــبيل املثال 

لي قيمة األصــــــــول، ويحدد ســــــــعر الوحدة بقســــــــمة الرقم الناتج من هذه العملية على إجمالي عدد وحدات ( من هذه الشــــــــروط و األحكام من إجما 9املحددة بالفقرة ) 

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

 

 .وتكرارها الوحدة، سعر  نشر  ووقت مكان .ه

 ( على موقع شـــــــركة الســـــــوق املالية الســـــــعودية )تداول االســـــــبوع في مرات)خمس  تعاملســـــــيقوم مدير الصـــــــندوق بنشـــــــر ســـــــعر الوحدة في يوم العمل الذي يلي كل يوم 

 مدير الصندوق. وموقع( السعودية

 

 التعامالت: .11

 . ألوليا الطرح تفاصيل .أ

 م.1987 يوليو 11 املوافقهـ 1407 القعدة ذو 15 : تاريخ بدء الطرح  

 م1987 املوافقهـ 1407 عام في الطرح فترة من االنتهاء تم : الطرح مدة

 .سعودي ريال 10 : الطرح عند الوحدة سعر

 

 

 .واالسترداد االشتراك طلبات شأن في الصندوق  مدير  ومسؤولياتواالسترداد التاريخ املحدد واملواعيد النهائية لتقديم طلبات االشتراك  .ب

 بتوقيت اململكة العربية السعودية في كل يوم تعامل، تجدر اإلشارة إلى أن أيام التعامل  12:00الستالم طلبات االشتراك واالسترداد هو قبل الساعة آخر موعد 
ً
 هرا

 هي كل يوم عمل للسوق املالية السعودية.

 يجب على مدير الصندوق:
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 بتوقيت اململكة العربية الســــعودية من  12:00الســــاعة  -واملســــتلمة قبل فترة القيد األخيرة تنفيذ طلبات االشــــتراك واالســــترداد املســــتوفية للمتطلبات  ◼
ً
 هرا

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

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

 .كحد أقص ى االستردادسعر  فيهحدد  الذي التعامل ليومالتالي  الرابعقبل موعد إقفال العمل في اليوم  االستردادأن يدفع ملالكي الوحدات عوائد  ◼

 

 .االسترداداالشتراك و  إجراءات .ج

 :االشتراك إجراءات ◼

 باإلضــــــافة إلى أي مســــــتندات أخرى قد يمكن للمســــــتثمرين االشــــــتراك في الصــــــندوق من خالل تســــــليم مدير 
ً
 وموقعا

ً
الصــــــندوق نموذج طلب االشــــــتراك كامال

 تنفيذ ويتم االســتثمار، مبلغ اســتالم عند االشــتراك طلب قبول  وســيتم الصــندوق  بمدير الخاصــة اإللكترونية القنوات طريق عن او ،يطلبها مدير الصــندوق 

  12:00 الساعة األخيرة القيد فترة قبل واملستلمة الوافية االشتراك طلبات جميع
ً
 سعر على بناءً  -تعامل يوم كل من السعودية العربية اململكة بتوقيت  هرا

 .املعني التعامل يوم في املحتسب الصندوق  وحدة

 

 :االسترداد إجراءات   ◼

 عن او الصــندوق، ملدير وتســليمه االســترداد نموذج وتوقيع اســتكمال خالل من وذلك به الخاصــة الوحدات من جزئي أو كلي اســترداد طلب للمشــترك يجوز 

ـــــة اإللكترونية القنوات طريق  الســــــــــاعة قبل تعامل يوم كل وهي االســــــــــترداد طلبات الســــــــــتالم موعد آخر هي املحددة القيد فترة إن. الصــــــــــندوق  بمدير الخاصـــــ

 وحدة ســــــــــــــعر على بناء تنفيذها يتم األخيرة القيد فترة قبل واملســــــــــــــتلمة الوافية االســــــــــــــترداد طلبات جميع الســــــــــــــعودية، العربية اململكة بتوقيت  هرا 12:00

 أو اســـــتثماراته تحويل يطلب أن للمشـــــترك يجوز  كما املعني، التعامل ليوم الالحق العمل يوم في الوحدة ســـــعر ويتم إعالن املعني، في يوم التعامل الصـــــندوق 

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

 

 .الصندوق  وحدات في التعامل على القيود .د

 الصــندوق،وشــروط وأحكام  االســتثمارصــناديق  الئحةبالقيود والحدود التي تفرضــها  الســعودي بالريال املالية األســواقإدارته لصــندوق  خاللمدير الصــندوق  يلتزم

 .شروط وأحكام الصندوق  مخالفةهيئة السوق املالية أو  أنظمة مخالفةرأى أن هذا االشتراك قد يؤدي إلى  إذاويحق ملدير الصندوق رفض أي اشتراك 

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

 

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

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

لالسترداد األدنى الحد  سعودي ريال)ألف(  1,000  

 

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

 .شروط وأحكام الصندوق  مخالفةهيئة السوق املالية أو  أنظمة مخالفةرأى أن هذا االشتراك قد يؤدي إلى  ذاإملدير الصندوق رفض أي اشتراك  يحق ◼

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

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

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

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

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

ـــكل اما االســــــتثمار، صــــــندوق  يملكها التي االخرى  االصــــــول  او املالية االوراق مع التعامل فيها يتم التي الرئيســــــية الســــــوق  في التعامل تعليق تم ذاإ ▪  او عام بشـــ

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

 ما اعادة الصـــندوق  ملدير يحق حينئذ اســـترداده، بســـبب الشـــروط في املذكور  االدنى االســـتثمار حد دون  ما الى الصـــندوق  في املشـــترك اســـتثمار انخفض ذاإ ▪

 .للمشترك االستثمار قيمة من تبقى
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 .االسباب من سبب ألي يملكها التي األصول تسييل /بيع من الصندوق  تمكن عدم حال في االسترداد طلبات تنفيذ تأجيل الصندوق  ملدير يحق ▪

 

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

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

 .االسترداد أو

 

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

 .بالتناسب االسترداد طلبات دفع بتنفيذ الصندوق  مدير وسيقوم املناسبة، القنوات طريق عن ذلك اعالن سيتم ينطبق، حيثما

 . أوال لالسترداد األدنى الحد من اقل تكون  التي االسترداد طلبات بتنفيذ الصندوق  مدير سيقوم كما

 

 .آخرين مستثمرين إلى الوحدات ملكية لنقل املنظمة األحكام .ز

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

 .خاصة بأسعار اخرين مستثمرين الى الوحدات ملكية بنقل الصندوق  مدير يقوم لن أنه إلى اإلشارة تجدر كما اليوم، ذلك في الوحدة سعر حسب وذلك السعودية

 

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

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

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

لالسترداد األدنى الحد  سعودي ريال)ألف(  1,000  

 

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

 .قائم صندوق  هو السعودي بالريال املالية األسواق صندوق  أن حيث ينطبق، ال

 

 سياسة التوزيع: .12

 .واألرباح الدخل توزيع سياسة بيان .أ

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

 .الوحدات

 

 .والتوزيع لالستحقاق التقريبي التاريخ .ب

 .ينطبق ال

 

 .التوزيعات دفع كيفية .ج

 .ينطبق ال

 

 تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات: .13

 .الوحدات ملالكي املقدمة املالية التقارير  .أ

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

 ( 30) تتجاوز  ال مدة خالل الوحدات ملالكيويقدمها األولية  القوائم املالية الصندوق  مدير سيعد ◼
ً
 .التقرير فترة نهاية من يوما
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 ( أيام من نهاية الربع املعني.  10سيعد مدير الصندوق البيانات ربع السنوية ويقدمها ملالكي الوحدات خالل مدة ال تتجاوز ) ◼

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

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

 

 .الصندوق  تقارير  إتاحة ووسائل أماكن .ب

  واألولية املوجزة والســـــنوية الســـــنوية التقارير على املحتملين الوحدات ومالكي الصـــــندوق  وحدات مالكي إطالع ســـــيتم ◼
ً
 اإللكتروني املوقع على بنشـــــرها وذلك مجانا

 .للسوق  االلكتروني واملوقع الصندوق  ملدير

 وذلك  سنوي الربع  البيان تقديم سيتم ◼
ً
 .شركة تداول السعوديةل واملوقع االلكترونيعلى املوقع اإللكتروني ملدير الصندوق  بنشرهمجانا

 

 .للصندوق  السنوية املالية القوائم .ج

 .للسوق  االلكتروني واملوقع الصندوق  ملدير اإللكتروني املوقع على وذلك السنوية التقارير في مضمنه السنوية املالية القوائم ب تاحة الصندوق  مدير سيقوم

 

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

 .قائم صندوق  هو ألسواق املالية بالريال السعوديا صندوق  أن حيث ينطبق، ال

 

 سجل مالكي الوحدات: .14

 .اململكة في وحفظه الوحدات بمالكي سجل ب عداد الصندوق  مدير يقوم ◼

  الوحدات مالكي سجل يعد ◼
ً
  دليال

ً
 .فيه املثبتة الوحدات ملكية على قاطعا

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

ــالكي ســــــــجل يكــــــــون  ◼ ـــــة متــــــــاح الوحــــــــدات مـــــــ ـــــة ملعاينــــ ـــــا طلبهـــــــــا، عنــــــــد الهيئـــ   الصــــــــندوق  مـــــــــدير يقــــــــدم كمـــ
ً
ــالكي لســـــــــجل ملخصــــــــا ــى الوحــــــــدات مــــــ  وحـــــــــدات مالــــــــك أي إلـــــــ

 
ً
 (.فقط املعني الوحدات بمالك املرتبطة املعلومات جميع امللخص ذلك يظهر أن)على  الطلب عند مجانا

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

 .وعنوانه، وأرقام التواصلمالك الوحدات،  اسم ▪

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

 .الهيئة تحددها

 جنسية مالك الوحدات ▪

 .السجل في وحداتالمالك  تسجيل تاريخ ▪

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

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

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

 

 اجتماع مالكي الوحدات: .15

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

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

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

 يملكون  الذين الوحدات مالكي من أكثر أو مالك من كتابي طلب تســــــــــــــلم من أيام( 10) خالل الوحدات مالكي اجتماع إلى الدعوة الصــــــــــــــندوق  مدير على يجب ◼

 .الصندوق  وحدات قيمة من األقل على %25 منفردين أو نمجتمعي
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 .الوحدات ملالكي اجتماع عقد إلى الدعوة إجراءات .ب

 إلى إشــــــــعار إرســــــــال إلى باإلضــــــــافة للســــــــوق، االلكتروني واملوقع الصــــــــندوق  ملدير االلكتروني املوقع على االعالن طريق عن الوحدات مالكي الجتماع الدعوة تكون  ◼

 ( 21) عن تزيـــد ال بمـــدة االجتمـــاع من األقـــل على أيـــام( 10) قبـــل الحفظ وأمين الوحـــدات مـــالكي
ً
 تـــاريخ واالشــــــــــــــعـــار اإلعالن يحـــدد أن على االجتمـــاع، قبـــل يومـــا

 .املقترحة والبنود ووقته مكانه االجتماع،

  االجتماع يكون  ◼
ً
 وفي الصـــندوق، وحدات قيمة من األقل على %25 مجتمعين يملكون  ممن الوحدات مالكي من عدد حضـــور  حال في النصـــاب ومكتمل صـــحيحا

 إشـــعار وب رســـال للســـوق  االلكتروني واملوقع االلكتروني موقعه في ذلك عن باإلعالن ثان   الجتماع بالدعوة الصـــندوق  مدير ســـيقوم النصـــاب اســـتيفاء عدم حال

  الثاني االجتماع ويعد أيام،( 5) عن تقل ال بمدة الثاني االجتماع موعد قبل الحفظ وأمين الوحدات ملالكي كتابي
ً
  صـــــــــــحيحا
ً
ــــــبة كانت أيا  الصـــــــــــندوق  وحدات نســـــ

 .االجتماع في املمثلة

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

 

 .الوحدات مالكي اجتماعات في 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

  قائمة بحقوق مالكي الوحدات. . .أ

 .الصندوق  في بها املشترك الوحدات امتالك ◼

 حقوق  الحصـــر ال املثال ســـبيل على ذلك في بما االســـتثمار، صـــناديق والئحة الصـــندوق  وأحكام شـــروط حســـب تملكها التي بالوحدات املرتبطة حقوقه ممارســـة ◼

 .الوحدات مالكي اجتماعات في التصويت

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

 .الصندوق  وأحكام شروط في األساسية التغييرات على املوافقة ◼

  سـريانه قبل التغيير بهذا ملخص على والحصـول  الصـندوق، وأحكام شـروط في تغيير بأي اإلشـعار ◼
ً
 الئحة أحكام مع يتعارض ال بما واألحكام الشـروط لهذه وفقا

 .االستثمار صناديق

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

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

 .طلبها عند مقابل بدون  للصندوق  املراجعة املالية القوائم على الحصول  ◼

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

 

 فيما يتعلق بحقوق التصويت املرتبطة بالصندوق. الصندوق  مدير  سياسة .ب

  ليس الصــندوق  مدير
ً
 او مباشــر بشــكل إما الشــركة ادارة توصــيات من متناســق التصــويت يكون  عام فبشــكل التصــويت، في املشــاركة حال في ولكن بالتصــويت، ملزما

 حملة مصالح يخدم ذلك ان يعتقد كان إذا الشركة ادارة توصيات ضد الصندوق  مدير يصوت ان املمكن من وكذلك. األغلبية تصويت طريق عن مباشر غير بشكل

 .االمثل بالشكل الوحدات

 

 مسؤولية مالكي الوحدات: .17

  الوحدات مالك يكون  ال منه، جزء أو الصندوق  في الستثماره الوحدات مالك خسارة عدا فيما
ً
 .الصندوق  والتزامات ديون  عن مسؤوال
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 خصائص الوحدات: .18

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

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

 

 التغيرات في شروط و أحكام الصندوق: .19

 .الصندوق  وأحكام شروط لتغيير  املنظمة األحكام .أ

  الصـــندوق  ملدير يجوز  حيث املالية، الســـوق  هيئة عن الصـــادرة االســـتثمار صـــناديق الئحة ألحكام الصـــندوق  وأحكام شـــروط تغيير يخضـــع
ً
 تعديل فقط لتقديره طبقا

التغييرات األســاســية املقترحة، أو إشــعار الهيئة ومالكي الوحدات  على والهيئة الوحدات مالكي موافقة على الحصــول  شــريطة بناءً  وقت أي في ألحكاماو  الشــروط هذه

 .الغير أساسيةبالتغييرات 

 لشركة تداول السعوديةتروني اإللك واملوقع الصندوق  ملدير االلكتروني املوقع في واألحكام الشروط هذه من نسخه توفير وسيتم

 

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

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

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

شــــــــــركة لااللكتروني  واملوقع الصــــــــــندوق  ملدير اإللكتروني املوقع على اإلعالن خالل من التغييرات هذه تفاصــــــــــيل عن الوحدات مالكي ب شــــــــــعار الصــــــــــندوق  مدير

 .التغيير سريان من أيام( 10) قبل تداول السعودية

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

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

 

 صندوق االستثمار:وتصفية  إنهاء  .20

 واإلجراءات الخاصة بذلك. الصندوق  إنهاء تستوجب التي الحاالت .أ

 وإشـــــــعار الهيئة  ◼
ً
أيام عمل من وقوع  (5)خالل  ومالكي الوحداتعند حدوث أي حدث يوجب إنهاء الصـــــــندوق، ســـــــيقوم مدير الصـــــــندوق ب نهاء الصـــــــندوق فورا

 الحدث الذي أوجب إنهاء الصندوق.

وجبها، ســـيقوم في حال عدم اســـتيفاء أي من متطلبات الئحة صـــناديق االســـتثمار أو أي متطلبات أخرى من هيئة الســـوق املالية التي قد يتم إنهاء الصـــندوق بم ◼

 مدير الصندوق ب نهاء الصندوق وإشعار الهيئة ومالكي الوحدات بذلك.

 هذه على الصـندوق  إدارة مجلس موافقة على والحصـول  الوحدات، مالكي مصـلحة يحقق بما الصـندوق  إنهاء وإجراءات خطة ب عداد الصـندوق  مدير سـيقوم ◼

 هذا الشأن.  في إجراء بأي القيام قبل الخطة

 بتفاصــــــــيل خطة وإجراءات إنهاء الصــــــــندوق  ◼
ً
 من التاريخ املزمع 21قبل مدة ال تقل عن )ســــــــيقوم مدير الصــــــــندوق ب شــــــــعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيا

ً
( يوما

 إنهاء الصندوق فيه.

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

 

 .الصندوق  لتصفية املتبعة اإلجراءات .ب

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

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

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

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

 مالكي الوحدات فور انتهاء الصندوق أو تصفيته دون تأخير وبما ال يتعارض مع مصلحة مالكي الوحدات. 
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وتزويد مالكي  ومدة تصـــــــــفيته الصـــــــــندوق  مدة انتهاء عن شـــــــــركة تداول الســـــــــعوديةله اإللكتروني واملوقع اإللكتروني باإلعالن في موقع ســـــــــيقوم مدير الصـــــــــندوق  ◼

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

 أتعاب ستخصم من أصول الصندوق.في حال انتهاء مدة الصندوق لن يتقاض ى مدير الصندوق أي  ◼

 

 مدير الصندوق: .21

 .ومسؤولياته وواجباته الصندوق  مدير  

 السعودي الفرنس ي كابيتال شركة

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

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

 الصـــندوق، وأحكام شـــروط وأحكام مؤســـســـات الســـوق املالية والئحة االســـتثمار صـــناديق الئحة أحكام بموجب الوحدات مالكي ملصـــلحة الصـــندوق  مدير يعمل كما

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

 إدارة الصندوق. ◼

 إدارة عمليات الصندوق بما في ذلك الخدمات اإلدارية للصندوق. ◼

 طرح وحدات الصندوق. ◼

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

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

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

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

 

 .وتاريخه املالية السوق  هيئة عن الصادر  الترخيص رقم 

  م.30/01/2011املوافق هـ. 26/02/1432( وتاريخ 11153-37شركة السعودي الفرنس ي كابيتال شركة مرخصة من قبل هيئة السوق املالية بترخيص رقم )

 

 .الصندوق  ملدير  الرئيس املكتب وعنوان املسجل العنوان 

 .السعودية العربية اململكة 11426 الرياض 23454 ب.ص: الرئيس ي املركز

 011 -2826725 فاكس  – 011 - 2826666 هاتف

 

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

www.sfc.sa 

 

 .الصندوق  ملدير  املدفوعاملال  رأس 

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

 

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

 م2020 السنة

 380,073,678 اإليراد

 272,431,039 املصاريف

 124,851,350 األرباح

 

 

http://www.sfc.sa/
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 فيما يتعلق بصندوق االستثمار. ومسؤولياته الصندوق  ملدير  األساسية األدوار  

  الصــندوق  مدير يعد
ً
 مباشــر بشــكل وواجباته مســؤولياته أدى ســواءً  العالقة، ذات واألنظمة اللوائ، وجميع االســتثمار صــناديق الئحة بأحكام االلتزام عن مســؤوال

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

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

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

 إدارة الصندوق. ◼

 للصندوق.إدارة عمليات الصندوق بما في ذلك الخدمات اإلدارية  ◼

 طرح وحدات الصندوق. ◼

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

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

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

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

 

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

 .يوجد ال

  املصالح في تضارب أي حدوث أو نشوء حال وفي مصالح، تضارب أي وجود بعدم الصندوق  مدير ويقر
ً
 يحقق فيما الالزم بعمل الصندوق  مدير سيقوم مستقبال

 .الدورية الصندوق  تقارير في التضارب ذلك عن واإلفصاح الوحدات مالكي مصلحة

 

 .الباطن من الصندوق  مدير  تعيين في الصندوق  مدير  حق 

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

 .الخاصة موارده من الباطن من للصندوق  مدير

 

 .استبداله أو  الصندوق  مدير  لعزل  املنظمة األحكام 

  االنســحاب الصــندوق  ملدير يحق ◼
ً
 ذلك ويخضــع بديل صــندوق  مدير لتعيين يرتب أن على الوحدات مالكي مصــلحة تفتضــيه ما حســب الصــندوق  إدارة من طوعا

 .املالية السوق  هيئة ولوائ، ألحكام

  تراه اجراء أي واتخاذ الصــــــندوق  مدير عزل  حق للهيئة ◼
ً
، تراه آخر تدبير أي اتخاذ أو الصــــــندوق  لذلك بديل صــــــندوق  مدير لتعيين مناســــــبا

ً
 حال في وذلك مناســــــبا

 :التالية الحاالت من أي وقوع

دون إشـــــعار الهيئة بذلك بموجب الئحة  إدارة االســـــتثمارات وتشـــــغيل الصـــــناديق أو نشـــــاط إدارة االســـــتثماراتتوقف مدير الصـــــندوق عن ممارســـــة نشـــــاط  ▪

 .مؤسسات السوق املالية

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

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

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

 أصول  إدارة على قادر الصندوق  مدير لدى مسجل آخر شخص وجود عدم مع استقالته أو إجزه أو الصندوق  يدير الذي االستثمارية املحفظة مدير وفاة ▪

 .الصندوق 

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

 

  الهيئة مارســـــــــت إذا
ً
ـــالحياتهم من أيا   صــــــ

ً
ـــكل التعاون  الصـــــــــندوق  مدير على يتعين الســـــــــابقة، للفقرة وفقا  ملدير للمســـــــــؤوليات الســـــــــلس النقل لتســـــــــهيل كامل بشــــــ

  ذلك كان حيثما – ينقل أن الصـــــــــندوق  مدير أمين على ويجب. البديل الصـــــــــندوق 
ً
  ضـــــــــروريا

ً
  ومناســـــــــبا

ً
 البديل الصـــــــــندوق  مدير إلى -املحض الهيئة لتقدير ووفقا

 .االستثمار صناديق الئحة أحكام مع يتماش ى بما بالصندوق  املرتبطة العقود جميع
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 الصندوق: شغلم .22

 .الصندوق  مشغل اسم .أ

 شركة السعودي الفرنس ي كابيتال

 

 .وتاريخه املالية السوق  هيئة عن الصادر  الترخيص رقم .ب

 م.30/01/2011املوافق هـ. 26/02/1432( وتاريخ 11153-37شركة السعودي الفرنس ي كابيتال شركة مرخصة من قبل هيئة السوق املالية بترخيص رقم )

 

 .الصندوق  ملشغل العمل وعنوان املسجل العنوان .ج

 فهد امللك طريق  -السعودي الفرنس ي كابيتال

 11426الرياض  - 23454.ب.: ص

 اململكة العربية السعودية

 +966112826666الهاتف: 

 

 .بالصندوق  يتعلق فيما ومسؤولياته الصندوق  ملشغل األساسية األدوار  .د

 تشغيل الصندوق. ◼

◼  
ً
  .عن تقيــيم أصــول الصــندوق  مشغل الصندوق مسؤوال

 عن  ◼
ً
 عن تســعير الوحدات ومسؤوال

ً
 تسعير الخاطئ. التقييم أو اليكون مشغل الصندوق مسؤوال

◼ .
ً
 وعادال

ً
 كامال
ً
 عن تقييم أصول الصندوق تقييما

ً
 مشغل الصندوق مسؤوال

 .وتحديثه حفظهيقوم مشغل الصندوق ب عداد سجل ملالكي الوحدات و  ◼

 والسجالت ذات الصلة بتشغيل الصندوق.االحتفاظ بالدفاتر  ◼

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

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

 عن تنفيذمشغل الصندوق  ◼
ً
 جميع طلبات االشتراك واالسترداد وتنظيمها.   مسؤوال

 

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

 يحق ملشغل الصندوق تعيين مشغل صندوق من الباطن. 

 

  الصندوق  مشغل بها كلف التي املهام .و
 
  طرفا

 
 .بالصندوق  يتعلق فيما ثالثا

 .يوجد ال

 

 : الحفظ أمين .23

 .الحفظ أمين اسم .أ

 (HSBC Saudi Arabia) السعوديةشركة اتش اس بي س ي العربية 

 

 .وتاريخه املالية السوق  هيئة عن الصادر  الترخيص رقم .ب

 م2006يناير  05هـ املوافق  1426ذو الحجة  05( تم الحصول على الترخيص من هيئة السوق املالية بتاريخ 37/05008) رقم املالية السوق  هيئة ترخيص
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 .الحفظ ألمين العمل وعنوان املسجل العنوان .ج

 7267 املروج – العليا - العامة االدارة

 12283 الرياض 2255.ب. ص

 السعودية العربية اململكة

 5920 92000 966+ هاتف

 2385 299 11 966+ فاكس

 www.HSBCSaudi.comااللكتروني:  املوقع

 SaudiArabia@HSBC.comااللكتروني:  البريد

 

 .بالصندوق  يتعلق فيما ومسؤولياته الحفظ ألمين األساسية األدوار  .د

  الحفظ أمين يعد ◼
ً
  التزاماته عن مســـؤوال

ً
  بها كلف أم مباشـــر بشـــكل مســـؤولياته أدى ســـواء االســـتثمار، صـــناديق الئحة ألحكام وفقا

ً
  طرفا

ً
 أحكام بموجب ثالثا

 . مؤسسات السوق املالية الئحة أو االستثمار صناديق الئحة

  الحفظ أمين يعد ◼
ً
ــائر عن الوحدات ومالكي الصــــــندوق  مدير تجاه مســــــؤوال  تقصــــــيره أو تصــــــرفه ســــــوء أو إهماله أو احتياله بســــــبب الناجمة الصــــــندوق  خســــ

 .املتعمد

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

 .الصندوق  أصول  بحفظ يتعلق فيما

 

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

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

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

 .الخاصة موارده من الباطن من حفظ

 

  الحفظ أمين بها كلف التي املهام .و
 
  طرفا

 
 .بالصندوق  يتعلق فيما ثالثا

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

ً
 .الباطن من للحفظ أمينا

 

 .استبداله أو  الحفظ أمين لعزل  املنظمة األحكام .ز

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

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

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

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

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

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

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

 اشــعار ويجب الوحدات مالكي مصــلحة في الحفظ أمين عزل  أن معقول  بشــكل رأى إذا كتابي إشــعار بموجب الحفظ أمين عزل  الصــندوق  ملدير يجوز 

  بذلك الوحدات ومالكي الهيئة
ً
  واالفصاح كتابي، وبشكل فورا

ً
 .اإللكتروني واملوقع الصندوق  ملدير اإللكتروني املوقع في فورا

  الصــــــندوق  مدير أو الهيئة مارســــــت إذا
ً
ـــالحياتهم من أيا   صـــ

ً
 الئحة أحكام بحســــــب بديل حفظ أمين تعيين الصــــــندوق  مدير على يتعين الســــــابقة، للفقرة وفقا

ــهيل كامل بشــــكل التعاون  املعزول الحفظ وأمين الصــــندوق  مدير على يتعين كما املالية، الســــوق  هيئة عن الصــــادرة االســــتثمار صــــناديق  الســــلس النقل لتســ

  ذلك كان حيثما– ينقل أن املعزول الحفظ أمين على ويجب. البديل الحفظ ألمين للمســـــــــــؤوليات
ً
  ضـــــــــــروريا

ً
 العقود جميع البديل الحفظ أمين إلى -ومناســـــــــــبا

 .بالصندوق  املرتبطة
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 :الصندوق  إدارة مجلس .24

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

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

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

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

  عضو مستقل  – عبيد أحمد إبراهيم هاني /السيد

 

 .الصندوق  إدارة مجلس أعضاء مؤهالت .ب

 .فرحان أحمد طالب إيهاب /السيد

 واملنتجات العاملية البورصة مجال في األهلي البنك مع االستشارية الخدمات في سنة 13 بخبرة الفرنس ي، السعودي البنك لدى الخاصة الحسابات مصرفية رئيس

 شـــركة في املكلف الثروات إدارة كرئيس تعيينه تم. جدة مدينة لقســـم االســـتثمارات إدارة كرئيس م2005 عام في الفرنســـ ي الســـعودي البنك إلى انضـــم. االســـتثمارية

 شـــــهادة على حاصـــــل، 2018 مايو شـــــهر حتى الثروات إدارة كرئيس كابيتال الفرنســـــ ي الســـــعودي شـــــركة إلى انضـــــم ثم م،2015 مايو في كابيتال الفرنســـــ ي الســـــعودي

 .م2004 عام في املصرفي املعهد – العربي النقد مؤسسة من مؤهل مالي مخطط وشهادة م1995 عام في األعمال إدارة في البكالوريوس

 .العريني عبدالعزيز  سليمان عبدهللا/السيد

 شـــركة في املكلف للوســـاطة رئيس هللا عبد الســـيد أصـــب، اململكة، داخل البنوك قطاع في ســـنة 14 بخبرة كابيتال، الفرنســـ ي الســـعودي شـــركة لدى الوســـاطة رئيس

 إدارة في البكالوريوس شـهادة على حاصـل. كابيتال الفرنسـ ي السـعودي شـركة في م2014 عام للوسـاطة كرئيس تعيينه تم. م2011 عام كابيتال الفرنسـ ي السـعودي

 .  م1999 عام سعود امللك جامعة من الدولية األعمال

 .البخاري  الخالق عبد هللا فتح محمد /السيد

ــــــنة 25 عن تزيد خبرة البخاري  هللا فت، محمد الســــــــــــــيد يمتلك  ــــ  األدب في البكالوريوس درجة على حائز وخارجها، اململكة داخل في واالســــــــــــــتثمار البنوك قطاع في ســــ

 الوطني العربي شـــركة لدى وااللتزام املطابقة مدير هو تقلده منصـــب أخر كان وقد اآلن متقاعد محمد الســـيد.  م1972 عام في ســـعود امللك جامعة من االنجليزي 

 .م2011 عام في لالستثمار

 .عبيد أحمد إبراهيم هاني /السيد

 عام الفرنســـ ي الســـعودي البنك في صـــندوق  مدير هاني الســـيد أصـــب، اململكة، داخل واالســـتثمار البنوك قطاع في ســـنة 11 بخبرة كورب، انفســـت شـــركة في شـــريك

 على حائز. كورب انفســـــت شـــــركة في شـــــريك أصـــــب، 2012 عام في الخاصـــــة، الثروات إدارة رئيس كنائب م2008 عام في ســـــتانلي مورغان شـــــركة إلى انضـــــم. م2004

 .للتكنلوجيا وورث وينت جامعة من التكنلوجيا إدارة في البكالوريوس شهادة

 

 .ومسؤولياته الصندوق  إدارة مجلس أدوار  .ج

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

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

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

ً
 املوافقة أو املصادقة على أي تضارب مصالح يفصح عنه مدير الصندوق وفقا

يل األموال االجتماع مرتين ســـــــــنويا على األقل مع مســـــــــؤول املطابقة وااللتزام لدى مدير الصـــــــــندوق و/أو لجنة املطابقة وااللتزام ومســـــــــؤول التبليغ عن غســـــــــ ◼

 من التزام مدير الصندوق بجميع اللوائ، واألنظمة املتبعة. لديه، للتأكدوتمويل اإلرهاب 

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

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

 مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا لشروط وأحكام الصندوق، وأحكام الئحة صناديق االستثمار. التأكد من قيام ◼

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

 .املجلس اتخذها التي توالقرارا االجتماعات وقائع جميع تبين التي االجتماعات محاضر تدوين ◼
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 .الصندوق  إدارة مجلس أعضاء مكافآت تفاصيل .د

 بأن  إن
ً
 الذي يشــــــرف عليه املجلس علما

ً
 عاما
ً
تلك األتعاب مكافآت مجلس إدارة الصــــــندوق تشــــــمل جميع صــــــناديق شــــــركة الســــــعودي الفرنســــــ ي كابيتال املطروحة طرحا

ة تراكمية في كل ويتم احتســابها بصــور  ،ســتكون متغيرة بشــكل ســنوي حيث ســيتم تخصــيص حصــة كل صــندوق من تلك األتعاب بناًء على وجم األصــول نســبة وتناســب

 يوم تقويم وتخصم على أساس سنوي. 

)ســــــــتون ألف( ريال  60,000يقدر الحد األقصــــــــ ى الســــــــنوي إلجمالي أتعاب ومصــــــــاريف أعضــــــــاء مجلس إدارة جميع صــــــــناديق شــــــــركة الســــــــعودي الفرنســــــــ ي كابيتال بمبلغ 

 ريال سعودي في السنة. 12,473.26 ـسعودي وتقدر حصة الصندوق من هذه األتعاب ب

( ، وبأن كل عضــــو مســــتقل ســــيتقاضــــ ى مبلغ  األتعاب هذهتجدر اإلشــــارة بأن حصــــة الصــــندوق من  اكم
ً
 ألصــــول الصــــندوق )زيادة أو نقصــــا

ً
 وفقا
ً
 15,000ســــتتغير ســــنويا

ــــــنة في اجتماعين أقصـــــــ ى بحد))خمســـــــة عشـــــــر ألف( ريال ســـــــعودي عن كل اجتماع   جميع عن وذلك ،(الصـــــــندوق  إدارة مجلس اجتماعات لعدد األدنى الحد وهو السـ

  املطروحة الفرنس ي السعودي شركة صناديق
ً
  طرحا

ً
 .عاما

 

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

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

 

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

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

 الصندوق 
 عضو مجلس اإلدارة

 محمد البخاري  هاني عبيد عبدهللا العريني ايهاب فرحان

 عضو مستقل عضو مستقل عضو املجلسرئيس  البدر للمرابحة بالدوالر األمريكي

 عضو مستقل عضو مستقل عضو رئيس املجلس األسواق املالية بالدوالر األمريكي

 عضو مستقل عضو مستقل عضو رئيس املجلس الصفاء للمتاجرة باألسهم السعودية

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

 عضو مستقل عضو مستقل عضو رئيس املجلس للمرابحة بالريال السعوديالبدر 

 عضو مستقل عضو مستقل عضو رئيس املجلس األسواق املالية بالريال السعودي

 عضو مستقل عضو مستقل عضو رئيس املجلس االستثمار باألسهم السعودية

 عضو مستقل عضو مستقل عضو رئيس املجلس الدانة للمتاجرة باألسهم الخليجية

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

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

 عضو مستقل عضو مستقل - عضو تعليم ريت

 - عضو مستقل - - بنيان ريت

 

 :الشرعية الرقابة لجة .25

 يوجد ال

 

 : االستثمار مستشار  .26

 يوجد ال
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 :املوزع .27

 يوجد ال

 

 مراجع الحسابات:  .28

 .الحسابات مراجع اسم .أ

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

 

 .الحسابات ملراجع العمل وعنوان املسجل العنوان .ب

 الرياض - العزيز عبد بن محمد األمير طريق

 10504 الرياض - 11. ب.ص

 +966112175000: الهاتف رقم

 +966112175000: الفاكس رقم

 www.crowe.com/sa: االلكتروني ملوقعا

 

 .ومسؤولياته الحسابات ملراجع األساسية األدوار  .ج

  السنوية القوائم على واملصادقة والسنوية املرحلية املالية القوائم ومراجعة وتقديم ب عداد مراجع الحسابات يقوم
ً
 الهيئة عن الصادرة املحاسبة ملعايير وفقا

 .القانونيين للمحاسبيين السعودية

 

 .االستثمار لصندوق  الحسابات مراجع الستبدال املنظمة األحكام .د

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

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

  مراجع الحسابات يعد لم إذا ◼
ً
 .مستقال

 لدى الهيئة. ◼
ً
 إذا لم يعد مراجع الحسابات مسجال

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

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

 

 أصول الصندوق: .29

 تعتبر وال الصـــندوق، وحدات ملالكي واململوك االســـتثمار صـــندوق  لصـــالح حفظ أمين بواســـطة محفو ة الســـعودي بالريال املالية األســـواق صـــندوق  أصـــول  إن ◼

  األصول  هذه
ً
  إال بها التصرف حق له وليس الحفظ ألمين ملكا

ً
 .الصندوق  هذا وأحكام لشروط وفقا

 خالل من مســـتقل بشـــكل األصـــول  تلك تحدد أن ويجب اآلخرين، عمالئه أصـــول  وعن أصـــوله عن اســـتثماري  صـــندوق  كل أصـــول  فصـــل الحفظ أمين على يجب ◼

 من وغيرها الضرورية السجالت بجميع يحتفظ وأن الصندوق، ذلك لصالح الحفظ أمين باسم استثمار صندوق  لكل األخرى  واألصول  املالية األوراق تسجيل

 .التعاقدية التزاماته تأدية تؤيد التي املستندات

ـــكل مملوكة الســـــــــعودي بالريال املالية األســـــــــواق صـــــــــندوق  أصـــــــــول  إن ◼  مدير أو الصـــــــــندوق  ملدير يكون  أن يجوز  ال و. مشـــــــــاعة ملكية الوحدات ملالكي جماعي بشــــــ

 مطالبة أو الصـــندوق  أصـــول  في مصـــلحة أي املوزع أو املشـــورة مقدم أو الباطن من الحفظ أمين أو الحفظ أمين مشـــغل الصـــندوق أو أو الباطن من الصـــندوق 

 مقدم أو الباطن من الحفظ أمين أو الحفظ أمين مشــــــغل الصــــــندوق أو أو الباطن الصــــــندوق  مدير أو الصــــــندوق  مدير كان إذا إال األصــــــول، بتلك يتعلق فيما

 في عنها أفصح و االستثمار صناديق الئحة أحكام بموجب املطالبات بهذه مسموحا كان أو ملكيته، حدود في ذلك و الصندوق، لوحدات مالكا املوزع أو املشورة

 .األحكام و الشروط هذه
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 :الشكوى  معالجة .30

 .مقابل دون  طلبها عند لهم تقديمها وسيتم الوحدات ملالكي متاحة بالصندوق  املتعلقة الشكاوى  معالجة إجراءات إن

 على بريدي وعنوان فاكس رقم هاتف، رقم الوحدات، مالك توقيع يتضـــمن شـــكوى  خطاب إرســـال خالل من شـــكوى  أي تقديم الوحدات مالكي من ألي يمكن كما

 :التالية الوسائل أحد

 .الصندوق  ملدير الرئيس ي املكتب في العمالء خدمة قسم زيارة ◼

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

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

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

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

 

 :أخرى  معلومات .31

إن السياسععععععععععات واإلجععععععععععراءات التععععععععععي سععععععععععيتبعها مععععععععععدير الصععععععععععندوق ملعالجععععععععععة تعععععععععععارض املصععععععععععالح وأي تعععععععععععارض مصععععععععععالح محتمععععععععععل و/أو فعلععععععععععي سععععععععععيتم  .أ

 تقديمها ملالكي وحدات الصندوق عند طلبها دون مقابل.

 

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

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

 

 .الوحدات ملالكي املتاحة املستندات .ج

 .الصندوق  وأحكام شروط ◼

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

 .للصندوق  الدورية التقارير ◼

 .للصندوق  املدققة املالية القوائم ◼

 .الصندوق  ملدير املالية القوائم ◼

 

 –معروفععععععععععة، أو ينبهععععععععععي أن يعرفهععععععععععا مععععععععععدير الصععععععععععندوق أو مجلععععععععععس إدارة الصععععععععععندوق بشععععععععععكل معقععععععععععول، وقععععععععععد يطلبهععععععععععا  يوجععععععععععد أي معلومععععععععععة أخععععععععععرى ال  .د

عععععععععام الصععععععععععندوق مععععععععععالكو الوحععععععععععدات الحععععععععععاليون أو املحتملععععععععععون أو مععععععععععن املتوقععععععععععع أن تتضععععععععععمنها  -بشععععععععععكل معقععععععععععول  التععععععععععي سععععععععععيتخذ قععععععععععرار  شععععععععععروط وأحكع

 االستثمار بناء  عليها

 

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

  تصدر قد أو صدرت التي العامة اإلعفاءات بخالف االستثمار، الئحة قيود من أي من إعفاء ألي الصندوق  يخضع ال
ً
 صناديق بشأن املالية السوق  هيئة من مستقبال

 .كافة االستثمار

 

 .صناديق أسواق النقد  .32

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

 

 .والهبوط للصعود عرضة وايراداتها الوحدات قيمة وإن االشتراك، بسعر  الوحدات استرداد طلب بقبول  ملزم غير  الصندوق  مدير  إن .ب
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 .الصندوق  معها سيتعامل التي النظيرة واألطراف الصندوق  استثمارات لتصنيف الصندوق  مدير  سيتبعها التي املنهجية .ج

 .دوري بشكل معها يتعامل التي املالية املؤسسات وتقييم بدراسة الصندوق  مدير سيقوم

 

 العربي النقد ملؤسعععسعععة مماثلة رقابية لهيئة خاضععععة اململكة، خارج معها يتعامل التي النقد أسعععواق صعععفقات مصعععادر  كافة بأن الصعععندوق  مدير  يقر  .د

 .السعودي

 

 عن الصعععععععادرة املالية الكفاية لقواعد خاضععععععععة التحوط، بغرض فيها يسعععععععتثمر  قد التي املشعععععععتقات لعقود املصعععععععدرة الجهة بأن الصعععععععندوق  مدير  يقر  .ه

 .للهيئة مماثلة رقابية جهة عن الصادرة أو  الهيئة

 

 

 

 إقرار من مالك الوحدات : .33

ـــــة واألحكام الشــــــــــروط بقراءة قمنا/قمت لقد ــــ  خصــــــــــائص على باالطالع واإلقرار عليهم واملوافقة فيهم جاء ما وفهم الســــــــــعودي بالريال املالية األســــــــــواق بصــــــــــندوق  الخاصـ

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

   املشتركين أسماء/  املشترك اسم

   االستثماري  الحساب رقم

   التاريخ

   الفرع أو  املوقع

   التوقيع

 

 .فقط وموظفيه كابيتال الفرنس ي السعودي شركة الستخدام

   املختص املوظف اسم

   التاريخ
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(: ملخص اإلفصاح املالي1ملحق )  

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

 املبلغ )ريال سعودي( نوع الرسوم

 36,800 أتعاب املحاسب القانوني

 7,500 رسوم الجهات الرقابية

 110,224 رسوم الحفظ

 - رسوم الصفقات

 9,977 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 3,341,334 رسوم االدارة

 5,250 تداول التسجيل رسوم 

 - رسوم التعامل

 - رسوم احتساب املؤشر

 6,787 اخرى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 سالم بن زكي الخنيزي 

 عضو مجلس اإلدارة – الرئيس التنفيذي

 إبراهيم بن عبدالعزيز الغانم  

 املكلف رئيس االلتزام والحوكمة والقانونية

 


