
 

   
 سالم بن زكي الخنيزي 

 عضو مجلس اإلدارة -الرئيس التنفيذي

 إبراهيم بن عبدالعزيز الغانم 

ف رئيس االلتزام والحوكمة والقانونية
ّ
 املكل

 

Public 

 شركة السعودي الفرنس ي كابيتال -مدير الصندوق 

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

ة واكتمال املعلومات كامل املسؤولية عن دقة واكتمال املعلومات الواردة في الشروط واألحكام. كذلك يقر ويؤكد أعضاء مجلس إدارة الصندوق ومدير الصندوق بصح

 ويؤكدون أن املعلومات والبيانات الواردة في الشروط واألحكام غير مضللةالواردة في الشروط 
ً
 ". واألحكام، ويقرون أيضا

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

 وال تعطي هيئة السوق املالية أَي توصية بشأن جدوى الستثمار في الصندوق من عدمه، وال تعني موافقتها على طرح وحدات الصندوق وتوصيتهابدقتها أو اكتمالها، 

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

يكي واملستندات األخرى كافة خاضعة لالئحة صناديق االستثمار، وتتضمن معلومات كاملة، واضحة، صحيحة، إن شروط وأحكام صندوق األسواق املالية بالدوالر األمر  ◼

 .غير مضللة، محدثة ومعدلة

ام م شروط وأحكننصح املستثمرين بقراءة شروط وأحكام الصندوق واملستندات األخرى لصندوق األسواق املالية بالدوالر األمريكي وفهمها، وفي حال تعذر فه" ◼

 ."الصندوق، ننصح باألخذ بمشورة مستشار منهي

 .ريكيبتوقيع هذه الشروط واألحكام يقر مالك الوحدات بأنه قد قبلها عند اشتراكه في أي وحدة من وحدات صندوق األسواق املالية بالدوالر األم ◼

  .يمكن للمستثمرين االطالع على أداء الصندوق ضمن تقاريره ◼

 

 شروط وأحكام صندوق األسواق املالية بالدوالر األمريكي والتي تعكس التغييرات التالية: هذه هي النسخة املعدلة من

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

 .م2020تحديث ملخص اإلفصاح املالي بناَء على القوائم املدققة لعام  ◼

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

 1 االستثمار صندوق  اسم .األمريكي املالية بالدوالر األسواق صندوق 

 2 الصندوق  نوعفئة الصندوق/ مفتوحعام استثماري أسواق نقد صندوق 

 3 اسم مدير الصندوق  شركة السعودي الفرنس ي كابيتال

على  واملحافظةالسيولة  توفير إلى يهدف مفتوح استثماري  نقد أسواق صندوق  هو األمريكي بالدوالر املالية األسواق صندوق  إن

 .الرسوم من صافية عوائدرأس املال وقد يحقق 
 4  لصندوق هدف ا

 5 املخاطر مستوى  منخفضةمخاطر 

 دوالر أمريكي. 1,000الحد األدنى لالشتراك 

 دوالر أمريكي   500الحد األدنى لالشتراك اإلضافي 

 .دوالر أمريكي  500الحد األدنى لالسترداد 

واالشتراك  الحد األدنى لالشتراك

 اإلضافي واالسترداد
6 

 7  التقييم /تعامل الأيام  كل يوم عمل في اململكة العربية السعودية

 8 أيام اإلعالن يوم العمل الالحق لكل يوم تعامل

 9 موعد دفع قيمة االسترداد التعاملمن يوم في اململكة العربية السعودية  خالل أربعة أيام عمل

 دوالر أمريكي. 1
سعر الوحدة عند الطرح األولي 

 االسمية( )القيمة
10 

 11 عملة الصندوق  الدوالر األمريكي

 املدة. إن صندوق األسواق املالية بالدوالر األمريكي هو صندوق مفتوح غير محدد
 وتاريخ االستثمار  صندوق  مدة

 استحقاقه
12 

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

رجب  07 تاريخ تحديث آخر تم وقد م،1986 نوفمبر 15 املوافق هـ 1407 األول  ربيع 13 بتاريخ الصندوق  وأحكام شروط صدرت

 م.2022 فبراير08هـ املوافق 1443

 واألحكام، الشروط إصدار  تاريخ

 لها تحديث وآخر 
14 

 15  رسوم االسترداد املبكر  يوجد. ال

 16 املؤشر االسترشادي نقاط أساس SOFR + 10املتوسط الشهري ملؤشر 

 17 اسم مشغل الصندوق  شركة السعودي الفرنس ي كابيتال

 شركة اتش اس بي س ي العربية السعودية   

HSBC Saudi Arabia  
 18 اسم أمين الحفظ

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

 20 رسوم إدارة الصندوق   كحد أقص ى-في السنة  0.50%

 21 االسترداد و  االشتراك رسوم .دال يوج

0.02%  
ً
 22 رسوم أمين الحفظ سنويا
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 حال في ذلك عن اإلفصاح وسيتم االستثمار، بعمليات تتعلق مصاريف أو تنظيمية رسوم بأي الوفاء مسؤولية الصندوق  يتحمل

 في مخلص اإلفصاح املالي السنوي. حدوثه
 23 مصاريف التعامل

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

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

 25 األداء رسوم ال يوجد

 Secured Overnight Financing Rateقصير االجل  معدل التمويل المضمون هو االسترشادي * المؤشر

  (Bloomberg) على متوفر االسترشادي المؤشر *

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

 الصندوق  األمريكي. املالية بالدوالرصندوق األسواق 

مؤســـــــــســـــــــة الســـــــــوق املالية التي تتولى إدارة أصـــــــــول صـــــــــندوق االســـــــــتثمار و دارة أعماله وطرح وحداته وفًقا ألحكام الئحة صـــــــــناديق 

 االستثمار والقواعد املنظمة للمنشآت ذات األغراض الخاصة.
 مدير الصندوق 

  أمين الحفظ له بموجب الئحة مؤسسات السوق املالية للقيام بنشاطات حفظ األوراق املاليةشخص يرخص 

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

 اململكة اململكة العربية السعودية.

موظف، أو وكيل يمكن أن يتم تفويضـه للقيام بأي هيئة السـوق املالية شـاملة حيثما يسـمل النص، أي لجنة، أو لجنة فرعية، أو 

 وظيفة من وظائف الهيئة.
 الهيئة

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

 في أرباح البرنامج، 
ً
ويديره مدير الصـــــندوق برنامج اســـــتثمار مشـــــترك يهدف إلى إتاحة الفرصـــــة للمســـــتثمرين فيه باملشـــــاركة جماعيا

 مقابل رسوم محددة.
 صندوق االستثمار

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

 الوحدة الوحدات التي يملكها املشترك في الصندوق.

ومؤشر  Secured Overnight Financing Rateاملؤشر الذي يقارن به أداء الصندوق وهو معدل التمويل املضمون قصير االجل 

 نقاط أساس. SOFR + 10الصندوق هو املتوسط الشهري ملؤشر 
 املؤشر االسترشادي

 لالئحة صــناديق االســتثمار  ملراقبة أعمال مدير صــندوق االســتثمار واالشــراف 
ً
مجلس يقوم مدير الصــندوق بتعيين أعضــائه وفقا

 عليها.
 مجلس اإلدارة

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

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

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

 أيام اإلعالن فيها عن أسعار الوحدات. ويعلنهي األيام التي 

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

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

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

 عند شراء وحدات في الصندوق. رسوم تدفع
ً
 رسوم االشتراك مقدما

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

 الحد األدنى لالشتراك املال املطلوب لالشتراك بالصندوق. األدنى ملبلغالحد 

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

 بين الطرفين.
 إعادة الشراء                     اتفاقيات

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

 عليه بين الطرفين.
 إعادة الشراء املعاكس           اتفاقيات

 113هي ضريبة القيمة املضافة املطبقة بموجب أحكام نظام ضريبة القيمة املضافة الصادر بموجب املرسوم امللكي رقم م/

 هـ والئحته التنفيذية.2/11/1438بتاريخ 
       ضريبة القيمة املضافة ونظامها    

هي أداة مالية أو عقد تشتق قيمته من قيمة أصول حقيقية أو مالية أخرى )سـندات وعمـالت أجنبيـة وسـلع( وتكون لتلك العقود 

املالية مدة زمنية محددة باإلضافة إلى سعر وشروط معينة يتم تحديدها عند تحرير العقد بـين البائع واملشتري ومن هـذه العقود 

)وهو اتفاق بين طرفين لبيع سلعة محددة في املستقبل مقابل سعر يتم تحديده وقت التعاقد ويتم   Futuresتعقود املستقبليا

)وهو اتفاق بين طرفين لبيع سلعة محددة في   Optionsادراجه في البورصة حيث تعمل كوسيط بين الطرفين(، عقود الخيارات

الحق ألحد الطرفين في بيع او شراء األصل من الطرف اآلخر بسعر  املستقبل مقابل سعر يتم تحديده وقت التعاقد مع إعطاء

، ويتم ادراجه في البورصة(، العقود اآلجلة 
ً
)وهو اتفاق بين طرفين لبيع سلعة محددة في املستقبل  Forwardsمتفق عليه مقدما

دل مستقبلي للتدفقات النقدية أو )هي عبارة عن اتفاقيات على تباSWAPمقابل سعر يتم تحديده وقت التعاقد( ، املبـادالت  

( وأي عقـود مشـتقات 
ً
 لصيغة تم ترتيبها مسبقا

ً
ألصل معين يمتلكه أحد الطرفين مقابل تدفق أو أصل يمتلكه الطرف اآلخر وفقا

 أخـرى.

 عقود املشتقات
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 الشروط واألحكام

 صندوق االستثمار: .1

 .ونوعهاسم صندوق االستثمار، فئته  .أ

 صندوق أسواق نقد استثماري عام مفتوح صندوق األسواق املالية بالدوالر األمريكي.

 

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

 .م2022فبراير  08هـ املوافق 1443 رجب 07م، وقد تم آخر تحديث تاريخ1986نوفمبر  15هـ املوافق  1407ربيع األول  13صدرت شروط وأحكام الصندوق بتاريخ 

 

افقة الهيئة على طرح وحدات صندوق االستثمار .ج  .تاريخ مو

 م.2009فبراير  03هـ املوافق  1430صفر  08تم الحصول على موافقة الهيئة على االستمرار في وحدات الصندوق بتاريخ 

 

 .مدة صندوق االستثمار، وتاريخ استحقاق الصندوق  .د

 بالدوالر األمريكي هو صندوق مفتوح غير محدد املدة. األسواق املالية إن صندوق 

 

 النظام املطبق:  .2

لنظام الســوق املالية ولوائحه التنفيذية واألنظمة واللوائل  انخاضــع (مدير الصــندوق شــركة الســعودي الفرنســ ي كابيتال )إن صــندوق األســواق املالية بالدوالر األمريكي و 

 العربية السعودية.األخرى ذات العالقة املطبقة في اململكة 

 

 سياسة االستثمار وممارساته: .3

 .األهداف االستثمارية للصندوق  .أ

قد يحقق عوائد صـافية إن صـندوق األسـواق املالية بالدوالر األمريكي هو صـندوق أسـواق نقد اسـتثماري مفتوح يهدف إلى توفير السـيولة واملحافظة على رأس املال و 

 من الرسوم.

 

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

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

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

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

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

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

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

 وق.من صافي قيمة أصول   الصند %5إعادة الشراء املعاكس بنسبة ال تتجاوز  واتفاقياتإعادة الشراء  اتفاقياتيستثمر الصندوق في  ◼

 

 سياسة تركيز االستثمار. .ج

ثمارات الصــندوق بعمالت تتركز اســتثمارات الصــندوق في األدوات املالية املختلفة في األســواق العاملية، قد تشــمل من بينها البنك الســعودي الفرنســ ي، وقد تكون اســت

  مختلفة غير عملة الصندوق بالدوالر األمريكي وذلك بما يتفق مع استراتيجيات االستثمار.

 

 

 .االستثمار نسبة .د



 شروط وأحكام صندوق األسواق املالية بالدوالر األمريكي |
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 :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 ذات الطرح العام ناديق أدوات أسواق النقدص

 %5 %0 واتفاقيات إعادة الشراء املعاكساتفاقيات إعادة الشراء 

 

إحدى وكاالت التصـنيف االئتماني الدولية: سـتاندرد آند بورز  سـتثمارات الصـندوق واألطراف النظيرة حسـب ما تحددهال الحد األدنى للتصـنيف االئتماني يتم تحديد  -

املعتمدة لدى مدير الصـــــــــندوق. ملدير الصـــــــــندوق الحق املطلق في تصـــــــــنيف أداة اســـــــــتثمار او عن طريق الية التقييم الداخلية موديز / فيتش / كابيتال انتيليجنس  /

عن طريق املصـــــــادر  معينة او طرف نظير )تصـــــــنيف ائتماني اســـــــتثماري او اقل من التصـــــــنيف االئتماني االســـــــتثماري( وقد يعتمد في تقديره على األبحاث الداخلية او

 الخارجية لتحديد التصنيف.

دوق اإلبقاء على جزء أكبر أو كل أصــــــــول الصــــــــندوق على صــــــــورة نقد أو على شــــــــكل اســــــــتثمارات قصــــــــيرة األجل في حال اعتقد أن ظروف الســــــــوق أو يحق ملدير الصــــــــن -

 
ً
 .الظروف االقتصادية غير مالئمة نسبيا

 

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

 الثابت العاملية ومن بينها السوق السعودي. والدخلالنقد  أسواق

 

 .استثمار مدير الصندوق في وحدات الصندوق  .و

 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  اســـــــتثماراته في وحدات الصـــــــندوق، وذلك بنهاية كل ربع في املوقع االلكتروني ملدير الصـــــــندوق  وســـــــيقوم مدير الصـــــــندوق باإلفصـــــــاح عن تفاصـــــــيل

الســـتثمار معاملة مماثلة لشـــركة الســـوق املالية الســـعودية )تداول( وكذلك في التقارير الدورية التي يصـــدرها مدير الصـــندوق وفي القوائم املالية، وســـوف يعامل هذا ا

 ت املشتركين في الصندوق.لوحدا

 

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

حاسـبية التي النسـب امل يقوم مدير الصـندوق بدراسـة وتحليل الجهات املسـتلمة للودائع النقدية، حيث يركز على التصـنيف االئتماني وكبار املالك باإلضـافة لعدد من

 لجهة عن جهة اخرى. أكبرتعطي وزن 

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .وأحكام الصندوق ة بالدوالر األمريكي بالقيود والحدود التي تفرضها الئحة صناديق االستثمار وشروط يلتزم مدير الصندوق خالل إدارته لصندوق األسواق املالي ◼

 

 حد استثمار أصول الصندوق في وحدات صناديق استثمار أخرى. .ي

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

 من أصول الصندوق. %20املخاطر املماثلة بنسبة ال تتجاوز 

 

، وسياسة مدير الصندوق بشأن ممارسة هذه الصالحيات، وسياسته فيما يتعلق برهن أصول الصندوق في اإلقراض واالقتراضصالحيات  .ك

 .الصندوق 

من صــافي قيمة أصــول الصــندوق، باســت ناء االقتراض من مدير الصــندوق أو أي من  %10ال يتجاوز املبلغ املقترض  يحق للصــندوق أن يســ ى إلى التمويل، شــريطة أن

   الشركات التابعة لها لتغطية االستردادات.

 

 الحد األعلى للتعامل مع أي طرف نظير. .ل

 ال يوجد.

 

 سياسة مدير الصندوق إلدارة مخاطر الصندوق. .م

التي تطرأ على ظروف  يدير الصـــندوق محفظة اســـتثماراته واملوجودات أخرى من خالل مراقبة العائد على صـــافي املوجودات و جراء التعديالت عليها في ضـــوء التغيرات

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

 لســـــياســـــته االســـــتثمارية. ويتم تصـــــنيف االســـــتثمارات كاســـــتثمارات مقتناة بالتكلفة املطفأة أي صـــــكوك يحتفظ الصـــــندوق باالســـــتثمارا
ً
ت في أدوات مالية مختلفة وفقا

 لي:وسندات وودائع سوق املال. يتعرض الصندوق ملخاطر أسعار العموالت الخاصة ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة، وتكون سياسة إدارتها كالتا

 

يتعرض الصندوق ملخاطر أسعار العموالت على موجوداته التي تحمل عمولة بما فيها السندات والصكوك املقتناه بالتكلفة  - ار العموالت الخاصةمخاطر أسع ◼

 املطفأة والودائع. وللحد من هذه املخاطر يقوم مدير الصندوق بمراقبة التغيرات في أسعار العموالت بصورة منتظمة.

 

يتعرض الصــــــــــــندوق ملخاطر االئتمان بشــــــــــــأن األرصــــــــــــدة لدى البنوك واالســــــــــــتثمارات املقتناه بالتكلفة املطفأة والودائع والذمم املدينة األخرى.  - االئتمان مخاطر  ◼

حدد . لم ييس ى مدير الصندوق للحد من مخاطر االئتمان بالتعامل مع أطراف ذات تصنيف ائتماني جيد ومراقبة التعرض ووضع حدود لالستثمارات الفردية

 وتعد القيمة الدفترية أقص ى مخاطر االئتمان املتعلقة باملوجودات املالية.  مدير الصندوق أي تركيز جوهري ملخاطر االئتمان ناتجة من االستثمارات،

 

 املؤشر االسترشادي. .ن

 وهو متوسط معدل شهر واحد لسعر التمويل اليومي املضمون. نقاط أساس ، 10لشهر واحد +  SOFRاملؤشر االسترشادي للصندوق هو متوسط معدل 

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

 

 عقود املشتقات. .س

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

 

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

 ال يوجد.
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 املخاطر الرئيسية لالستثمار في الصندوق: .4

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

 على أداء الصندوق في املستقبل.األداء السابق لصندوق األسواق املالية بالدوالر األمريكي و  إن .ب
ً
 األداء السابق للمؤشر االسترشادي للصندوق، ال يعد مؤشرا

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

 لدى أي بنك، حيث أن أصــول الصــندوق بطبيعتها يحذر مدير الصــندوق املســتثمرين من أن االســتثمار في صــندوق األســوا .د
ً
ق املالية بالدوالر األمريكي ال يعد إيداعا

.
ً
 عرضة لتذبذب األسعار ارتفاعا وانخفاضا

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

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

 وعائداته.

 

مخــــــــــاطر عــــــــــدم التســــــــــديد مــــــــــن قبــــــــــل أطــــــــــراف املؤسســــــــــات املاليــــــــــة التــــــــــي يتعامــــــــــل الصــــــــــندوق مــــــــــن  - لقااااااااااة باالئتمااااااااااان واألطااااااااااراف املقابلااااااااااةاملخاااااااااااطر املتع ◼

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

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

 

العمــــــــــالت األجنبيــــــــــة. ويقــــــــــوم مــــــــــدير الصــــــــــندوق حســــــــــب تقــــــــــديره  قــــــــــد تتقلــــــــــب قيمــــــــــة األوراق املاليــــــــــة نتيجــــــــــة لتغيــــــــــر فــــــــــي صــــــــــرف أســــــــــعار - مخاااااااااااطر العملااااااااااة ◼

 باستخدام أدوات مالية تساهم في الحماية من التقلبات في األسعار

 

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

 

ة الســـــــعودية باقتصـــــــاد قـــــــوي، وهــــــــو خاضـــــــع لشـــــــروط وأحـــــــوال الســــــــوق العـــــــاملي ونمـــــــو االقتصـــــــاد العــــــــاملي. تتمتـــــــع اململكــــــــة العربيـــــــ - املخااااااااطر االقتصاااااااادية ◼

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

 وراق املالية التابعة للصندوق.أخرى قد يكون لها تأثيرات إيجابية أو سلبية على قيمة األ 

 

قـــــــد تنطـــــــوي األوراق املاليـــــــة األجنبيـــــــة واألوراق املاليـــــــة الصـــــــادرة عـــــــن شـــــــركات ومؤسســـــــات ماليـــــــة لهـــــــا اعمـــــــال  - ر االساااااااتثمار فاااااااي األساااااااواق العاملياااااااةمخااااااااط ◼

ـــر التغييــــــــر فــــــــي األوضــــــــاع فــــــــي الخــــــــارج علــــــــى مخــــــــاطر تتعلــــــــق بــــــــالظروف السياســــــــية واالقتصــــــــادية والنظاميــــــــة فــــــــي هــــــــذه الــــــــدول، وتشــــــــمل هــــــــذه املخــــــــاط ر خطـــــ

ـــكوك الناتجـــــــــــــة عـــــــــــــن التغيـــــــــــــرات السياســـــــــــــية العامليـــــــــــــة واإلقليميـــــــــــــة او  االقتصـــــــــــــادية كاالنكمـــــــــــــاو االقتصـــــــــــــادي ومعـــــــــــــدالت الت ـــــــــــــخم او السياســـــــــــــية كالشــــــــــ

املحليــــــــة والحكوميــــــــة  النظاميــــــــة كانهيــــــــار النظــــــــام املــــــــالي لهــــــــذه الــــــــدول، وكــــــــذلك التغيــــــــرات فــــــــي البيئــــــــة التنظيميــــــــة والتشــــــــريعات وأنظمــــــــة املحاســــــــبة واللــــــــوائل

 على أداء الصندوق وسعر الوحدة.
ً
 مما يؤثر سلبا

 

يقبــــــــــل املشــــــــــترك أن قيمــــــــــة أصــــــــــول الصــــــــــندوق يمكــــــــــن أن تتــــــــــأثر بعوامــــــــــل مختلفــــــــــة ولكــــــــــن غيــــــــــر محــــــــــدودة، منهــــــــــا  - املخاااااااااااطر املتعلقااااااااااة بأحاااااااااادا  معينااااااااااة ◼

ويوافــــــــق علـــــــــى أن قيمــــــــة وحـــــــــدات الصــــــــندوق معرضـــــــــة للصـــــــــعود يفهـــــــــم املشـــــــــترك  عوامــــــــل سياســـــــــية واقتصــــــــادية وعوامـــــــــل تتعلــــــــق بالتشـــــــــريعات واألنظمــــــــة.

والهبــــــــــوط، وأن مــــــــــدير الصــــــــــندوق لــــــــــن يكــــــــــون ملــــــــــزم بقبــــــــــول طلــــــــــب اســــــــــترداد الوحــــــــــدات بقيمــــــــــة الطــــــــــرح، ويتحمــــــــــل مالــــــــــك الوحــــــــــدات املســــــــــئولية عــــــــــن أي 

بنـــــــك محلـــــــي. يســـــــوق أو يبيـــــــع األوراق خســـــــارة ماليـــــــة قـــــــد تترتـــــــب علـــــــى االســـــــتثمار فـــــــي الصـــــــندوق، علمـــــــا بـــــــأن االســـــــتثمار بالصـــــــندوق ال يعـــــــد إيـــــــداعا لـــــــدى أي 

 املالية أو تابع صندوق االستثمار.

 

الحكوميـــــــــة أو الحـــــــــروب أو  القـــــــــرارات  -علـــــــــى ســـــــــبيل الـــــــــذكر ال الحصـــــــــر -هـــــــــي املخـــــــــاطر الناتجـــــــــة عـــــــــن ظـــــــــروف قـــــــــاهرة مثـــــــــل  - مخااااااااااطر الظاااااااااروف القااااااااااهرة ◼

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



 وأحكام صندوق األسواق املالية بالدوالر األمريكيشروط  |
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ً
مـــــــدير الصـــــــندوق أو الصـــــــناديق التـــــــي يســـــــتثمر فيهـــــــا.  فـــــــي حـــــــال وقـــــــوع أي مـــــــن أحـــــــداث الظـــــــروف القـــــــاهرة فســـــــيتم تأجيـــــــل أي التـــــــزام علـــــــى الصـــــــندوق وفقـــــــا

 م لجميــــــــع املســــــــتثمرين فــــــــي الصــــــــندوق.ملــــــــا يقتضــــــــيه حــــــــدث القــــــــوة القــــــــاهرة. كمــــــــا ســــــــيقوم مــــــــدير الصــــــــندوق بــــــــ عالن حــــــــدث القــــــــوة القــــــــاهرة وســــــــيكون ملــــــــز 

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

 أو غير مباشر بسبب أي قوة قاهرة.

 

 فــــــــ ن شـــــــروط وأحكـــــــام الصـــــــندوق وكافــــــــة مســـــــتنداته األخـــــــرى ســـــــتكون ملزمــــــــة للور  - مخااااااااطر حالاااااااة الوفاااااااااة ◼
ً
ثـــــــة ومنفـــــــذي الوصــــــــية إذا ـكــــــان املشـــــــترك فـــــــردا

 
ً
ومــــــــــديري التركــــــــــة واملمثلــــــــــين الشخصــــــــــيين ومــــــــــؤتمني وخلفــــــــــاء املشــــــــــترك، ولــــــــــن تل ــــــــــى موافقــــــــــة مالــــــــــك الوحــــــــــدات علــــــــــى هــــــــــذه مســــــــــتندات الصــــــــــندوق تلقائيــــــــــا

ـــز املشـــــــترك.   فــــــــ ن هـــــــذه االتفاقيـــــــة لــــــــن تل ـــــــى بشــــــــكل تلقـــــــائي عنــــــــد وفـــــــاة أو إفــــــــالس أو حـــــــل عنـــــــد وفـــــــاة أو  جـــــ
ً
 قانونيـــــــا

ً
أي شــــــــريك  و ذا ـكـــــــان املشـــــــترك كيانــــــــا

 لتقــــــــديره املطلــــــــق وقــــــــف أي تعــــــــامالت تتعلــــــــق بهــــــــذه االتفاقيــــــــة 
ً
أو مســــــــاهم فيهــــــــا.  وبغــــــــض النظــــــــر عــــــــن هــــــــذه الشــــــــروط ف نــــــــه يحــــــــق ملــــــــدير الصــــــــندوق ووفقــــــــا

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

ً
لحـــــــين تســـــــلم مـــــــدير الصـــــــندوق أمـــــــرا

 لتركة واملمثلين الشخصيين واملؤتمنين أو الخلفاء للسماح بتنفيذ تلك التعامالت.ا

 

ـــن تقلــــــــــب قيمــــــــــة األدوات املاليــــــــــة نتيجــــــــــة للتغيــــــــــر فــــــــــي معــــــــــدل الفائــــــــــدة، وتعتبــــــــــر األدوات  - مخاااااااااااطر تقلبااااااااااات معاااااااااادالت الفائاااااااااادة ◼ هــــــــــي املخــــــــــاطر الناتجــــــــــة عـــــــ

أنواعهـــــــــا مثـــــــــل أســـــــــواق األوراق املاليـــــــــة مـــــــــن أســـــــــهم وســـــــــندات وأســـــــــواق املشـــــــــتقات وأســـــــــواق املاليـــــــــة هـــــــــي االســـــــــواق التـــــــــي يـــــــــتم فيهـــــــــا تـــــــــداول األوراق املاليـــــــــة ب

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

 

الســـــــتراتيجية ومســـــــتوى املخـــــــاطر، لكـــــــن لـــــــن يســـــــتثمر الصـــــــندوق اال فـــــــي صـــــــناديق مماثلـــــــة لـــــــه فـــــــي ا -األخااااااارى ثمار فاااااااي صاااااااناديق االساااااااتثمار مخااااااااطر االسااااااات ◼

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

 

 :آلية تقييم املخاطر .5

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

 

 املستهدفة لالستثمار  الصندوق:الفئة  .6

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

 

 :االستثمار حدود/  قيود .7

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

 .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. ◼

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

من صــافي قيمة أصــول الصــندوق، باســت ناء االقتراض من مدير الصــندوق أو أي من  %10يحق للصــندوق أن يســ ى إلى التمويل، شــريطة أن ال يتجاوز املبلغ املقترض  ◼

   الشركات التابعة لها لتغطية االستردادات.

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

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

 من صافي قيمة أصول الصندوق. %5ادة الشراء املعاكس بنسبة ال تتجاوز إع واتفاقياتإعادة الشراء  اتفاقياتيستثمر الصندوق في  ◼

 .ر وشروط وأحكام الصندوق كما يلتزم مدير الصندوق خالل إدارته لصندوق األسواق املالية بالدوالر األمريكي بالقيود والحدود التي تفرضها الئحة صناديق االستثما
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 العملة: .8

 .األمريكي الدوالر هي الصندوق  عملة

  الصــــــندوق  عملة إلى بتحويلها الصــــــندوق  مدير ســــــيقوم الصــــــندوق  عملة تخالف بعملة االشــــــتراك مبلغ اســــــتالم تم حال في
ً
 مدير لدى املتوفرة الســــــائدة الصــــــرف ألســــــعار طبقا

 .الصندوق 

 

 :األتعاب و العموالت  و  الخدمات مقابل .9

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

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

 

 رسوم الحفظ

 

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

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

 رسوم اإلدارة
من صـــــافي قيمة أصـــــول الصـــــندوق كأتعاب إدارة مســـــتحقة، تحتســــب  -كحد أقصـــــ ى-في الســـــنة  %0.50يحصـــــل مدير الصـــــندوق على 

 لى جميع مالكي الوحدات حيث ستتم معاملتهم باملساواة.بصورة تراكمية بشكل يومي ويتم خصمها بشكل شهري. وينطبق ذلك ع

 والتدقيقرسوم املراجعة 
وثالثون ألف( ريال ســـــــــعودي كحد أقصـــــــــ ى في الســـــــــنة. ويتم احتســـــــــاب تلك األتعاب بصـــــــــورة تراكمية بشـــــــــكل يومي خمســـــــــة ) 35,000

 وتخصم على أساس نصف سنوي.

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

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

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

 .ملخص اإلفصاح املالي السنوي  في حدوثه

 ال يوجد. مصاريف التوزيع

أتعاب خدمات تتعلق بسجل 

 مالكي الوحدات
 ال يوجد.

 ال يوجد. االسترشادي رسوم املؤشر 

 رسوم الجهات الرقابية 
)ســــــبعة  آالف وخمســــــمائة( ريال ســــــعودي في الســــــنة ويتم احتســــــاب تلك األتعاب بصــــــورة تراكمية بشــــــكل يومي وتخصــــــم على  7,500

 أساس سنوي.

أتعاب أعضاء مجلس إدارة 

 الصندوق 

 
ً
 عاما

ً
 بأن تلك األتعاب سـتكون متغيرة    وهذه األتعاب تشـمل جميع صـناديق شـركة السـعودي الفرنسـ ي كابيتال املطروحة طرحا

ً
علما

بشـــــكل ســـــنوي حيث ســـــيتم تخصـــــيص حصـــــة كل صـــــندوق من تلك األتعاب بناًء على تجم األصـــــول نســـــبة وتناســـــب، ويتم احتســـــابها 

 بصورة تراكمية في كل يوم تقويم وتخصم على أساس سنوي. 

صـناديق شـركة السـعودي الفرنسـ ي كابيتال بمبلغ  يقدر الحد األقصـ ى السـنوي إلجمالي أتعاب ومصـاريف أعضـاء مجلس إدارة جميع

)لف و ثالث مائة و تســــــــع و ثالثون و 1,339.69)ســــــــتون ألف( ريال ســــــــعودي وتقدر حصــــــــة الصــــــــندوق من هذه األتعاب ب  60,000

 ألصـــــول الصـــــندوق )زيادة أ
ً
 وفقا

ً
و تســـــع و ســـــتون هللة( ريال ســـــعودي في الســـــنة، حصـــــة الصـــــندوق من هذه  األتعاب ســـــتتغير ســـــنويا

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

 شـــــــركة صـــــــناديق جميع عن وذلك الصـــــــندوق(، إدارة مجلس اجتماعات لعدد األدنى الحد وهو الســـــــنة في اجتماعين أقصـــــــ ى )بحد

 العامة. الفرنس ي السعودي
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 للنســب التي ينص عليها نظام واملصــاريف واألتعاب املذكورة أعاله التي يتحملها الصــندوق ال تشــمل ضــريبة القيمة املضــافة والتي يدفعها الصــندوق ملدير الصــندوق بشــكل م*  جميع الرســوم 
ً
نفصــل وفقا

بية الســعودية، وســيتم دفع أي ضــرائب مســتحقة إضــافة إلى الرســوم واملصــاريف واألتعاب ضــريبة القيمة املضــافة، كما ال تشــمل أي من الضــرائب املفروضــة أو التي ســتفرض مســتقبال في اململكة العر 

 املستحقة ويتم خصمها من أصول الصندوق.

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

 

 .الصندوق  مدير  قبل من دفعها ووقت حسابها وكيفية واملصاريف، الرسوم 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.

 ريال سعودي. 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 أقصـــــــــــــ ى-ســـــــــــــنويا

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

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

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

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

 .ملخص اإلفصاح املالي السنوي  في حدوثه

 ال يوجد. مصاريف التوزيع

أتعاب خدمات تتعلق 

 بسجل مالكي الوحدات
 ال يوجد.

 ال يوجد. االسترشادي رسوم املؤشر 

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

أتعاب أعضاء مجلس إدارة 

 الصندوق 

تـــــــــــــــقـــــــــــــــدر حصـــــــــــــــــــــــــــــة الصـــــــــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــدوق  -

، وهي 1,339.69
ً
ريال ســـعودي ســـنويا

 
ً
 وفقا

ً
حصــــــة تقديرية قد تتغير ســــــنويا

 ألصول الصندوق.

 

ــافة إلى  - كل عضــــــو  15,000.00باإلضــــ

مســــــــــــتقل )عضــــــــــــوين( عن كل اجتماع 

ــــــنة في اجتماعين أقصـــــــــــــ ى )بحد ــــ  الســـ

 اجتمــــاعــــات لعــــدد األدنى الحــــد وهو

 عن وذلك الصــــــندوق(، إدارة مجلس

 تدفع على أساس سنوي. تحسب بصورة تراكمية كل يوم تقويم.
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 الســـــــــــعودي شـــــــــــركة صـــــــــــناديق جميع

 العامة. الفرنس ي

 

 

 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 

 %0.0070 1,400 مكرر  تداول  التسجيل رسوم

 %0.0100 2,000 مكرر  الرقابية الجهات رسوم

 %0.0492 9,813 مكرر  القانوني املحاسب أتعاب

 %0.0020 394 مكرر  اإلدارة مجلس أعضاء مكافآت

 -- - مكرر  املؤشر احتساب رسوم

 -- - مكرر  الصفقات رسوم

 -- - مكرر  التمويل رسوم

 %0.0144 2,867 غير مكرر  اخرى 

 %0.0205 4,093 مكرر  الحفظ رسوم

 %0.3740 74,586 مكرر  االدارة رسوم

 -- - مكرر  الشرعية املراجعة

 على املحملة التكاليفاجمالي 

 الصندوق 

 :املتكررة التكاليف نسبة

 :املتكررة غير التكاليف نسبة
92,286 

2,867 

0.4630% 

0.0144% 

 

 

 احتساب وطريقة الوحدات مالكو  يدفعها التي امللكية ونقل واالسترداد االشتراك برسوم يتعلق فيما فرضها يجوز  التي الصفقات مقابل تفاصيل .د

 .املقابل ذلك

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

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

وط ر يعامل التحويل بين صــــناديق الســــعودي فرنســــ ي كابيتال كما لو كانت طلب اســــترداد من صــــندوق وطلب اشــــتراك في صــــندوق آخر مع االلتزام بهذه الشــــ ▪

ك في الصندوق واألحكام والشروط واألحكام الخاصة بالصناديق املحول اليها التي ينوي املشترك االستثمار فيها. كما يتم حسم أي مصاريف خاصة باالشترا

وم املدير بتحويل املتحصــل املحول اليه إن وجدت إضـــافة إلى الضـــرائب املفروضـــة، إذا كان هنالك فرق في العملة بين الصـــناديق التي وقع بينها التحويل، يق

 وفقا لسعر الصرف السائد في ذلك الوقت.

 

 .الخاصة والعموالت التخفيضات بشأن الصندوق  مدير  وسياسة الخاصة والعموالت بالتخفيضات املتعلقة املعلومات .ه

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

 حيث ستتم معاملتهم باملساواة. 

 

 .والضريبة بالزكاة املتعلقة املعلومات .و 

 والدخل حيثما ينطبق.يخضع الصندوق ألحكام وأنظمة الهيئة العامة للزكاة 
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 لنظام القيمة املضافة والئحت
ً
 ه التنفيذية.كما تطبق ضريبة القيمة املضافة على الصندوق فيما يتعلق برسوم اإلدارة والرسوم واملصاريف األخرى وفقا

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

 الصندوق في القوائم املالية للصندوق.

 

 .الصندوق  مدير  يبرمها خاصة عمولة أي .ز 

 يجوز ملدير الصندوق ابرام ترتيبات العمولة الخاصة إذا توافرت الشروط اآلتية:

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

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

 في تلك الظروف. ◼
ً
  إذا كان مبلغ أي رسوم أو عمولة مدفوعة ملقدم السلع أو الخدمات معقوال

 

 او خـــــــدمات لقــــــاء عمولـــــــة يـــــــتم دفعهـــــــا مقابــــــل الخدمـــــــة التـــــــي توجـــــــه مـــــــن  ويقصــــــد بترتيبـــــــات العمولـــــــة الخاصـــــــة الترتيبــــــات التـــــــي
ً
يتلقـــــــى بموجبهـــــــا مــــــدير الصـــــــندوق ســـــــلعا

 خالل مزود الخدمة.

 

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

 الصندوق.

 

 األمريكي بالدوالر مئوية كنسبة الرسوم

 2,000.00  مبلغ االشتراك

التسجيل تداول رسوم   0.0073% 0.1467 

 0.2095 %0.0105 رسوم الجهات الرقابية

املحاسب القانوني أتعاب  0.0469% 0.9386 

 0.0249 %0.0012 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 0 %0.0000 رسوم احتساب املؤشر

الصفقاترسوم   0.0073% 0.1452 

 0 %0.0000 رسوم التمويل

 0.1251 %0.0063 اخرى 

 0.4197 %0.0210 رسوم الحفظ

 8.3916 %0.4196 رسوم االدارة

 10.4012  اجمالي الرسوم

 

 

 :والتسعير يميالتق .10

 .الصندوق  أصول  من أصل كل تقييم طريقة .أ

 منها املستحقات الخاصة بالصندوق في يم بناًء على يم على أساس العملة ويكون تحديد التقيفي كل يوم تعامل، يتم التقي
ً
جميع األصول التي تضمها املحفظة مخصوما

 :يم على نوع األصل كما يلييذلك الوقت. وتعتمد طريقة التق

 .التعامل يوميتم تحديد قيمة أصول الصندوق التي يتم استثمارها في أدوات سوق النقد على أساس القيمة األسمية باإلضافة إلى األرباح املتراكمة حتى  ◼

 .يم السندات والصكوك غير املدرجة باستخدام القيمة الدفترية باإلضافة إلى األرباح املتراكمةييتم تق ◼

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

يم باستخدام القيمة الدفترية يأو النظام. و ذا كانت ظروف تلك السوق أو ذلك النظام ال تسمل باستخدام هذه الطريقة فيجوز التقتمت في ذلك السوق 

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

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

 للصندوق. مراجع الحساباتمنها من قبل 

 

 .وتكرارها يميالتق نقاط عدد .ب

 وذلك خمس مرات في األسبوع.يم أصول الصندوق كل يوم عمل في اململكة العربية السعودية ييتم تق

 

 .التسعيرالخطأ في  أو  يميالتقالخطأ في  حالة في ستتخذ التي اإلجراءات .ج

 يم أصل من أصول الصندوق العام بشكل خاطئ أو حساب سعر الوحدة بشكل خاطئ، سيقوم مدير الصندوق بما يلي:يفي حال تق

 .يم أو التسعير الخاطئيتوثيق حالة التق ◼

 يم أو التسعير دون تأخير.يالوحدات املتضررين )بما في ذلك مالكي الوحدات السابقين( عن جميع أخطاء التقتعويض جميع مالكي  ◼

 عن أي خطأ في التق ◼
ً
 ٪أو أكثر من سعر الوحدة. 0.5يم أو التسعير يشكل ما نسبته يإبالغ الهيئة فورا

 في موقعه اإللكترو ياإلفصاح عن حالة التق ◼
ً
 ني واملوقع اإللكتروني للسوق وفي تقارير الصندوق العام.يم أو التسعير الخاطئ فورا

 

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

شتراك أو االسترداد يتمثل سعر الوحدة عند االشتراك أو سعر الوحدة عند االسترداد في صافي قيمة االصول لكل وحدة، حيث يتم احتساب قيمة الوحدة ألغراض اال 

ثال وليس الحصر الرسوم املحددة بالفقرة بخصم جميع املبالغ املطلوبة على صندوق األسواق املالية بالدوالر األمريكي )التزامات الصندوق( بما في ذلك على سبيل امل

، من إجمالي قيمة األصول، ويحدد سعر الوحدة بقسمة الرقم الناتج من هذه العملية على إجمالي عدد وحدات الصندوق القائمة في الشروط واألحكام( من هذه  5) 

 ير من طريقة التسعير املذكورة.تاريخ يوم التعامل ذو العالقة، كما تجدر اإلشارة إلى أنه ال يوجد ظروف قد تغ

 

 .وتكرارها الوحدة سعر  نشر  ووقت مكان .ه

دية )تداول( وموقع سيقوم مدير الصندوق بنشر سعر الوحدة في يوم العمل الذي يلي كل يوم تعامل )خمس مرات في االسبوع( على موقع شركة السوق املالية السعو 

 مدير الصندوق.

 

 :التعامل .11

 تفاصيل الطرح األولي. .أ

 م.1986نوفمبر  15هـ املوافق  1407ربيع األول  13 : تاريخ بدء الطرح

 م.1986هـ املوافق 1407تم االنتهاء من فترة الطرح في عام  : مدة الطرح

 دوالر أمريكي. 1 : سعر الوحدة عند الطرح

 

 .لتقديم طلبات االشتراك واالسترداد ومسؤوليات مدير الصندوق في شأن طلبات االشتراك واالسترداد املحدد واملواعيد النهائيةالتاريخ  .ب

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

 .للسوق املالية السعودية هي كل يوم عمل

 يجب على مدير الصندوق:

 بتوقيت اململكة العربية السعودية من كل يوم  12:00الساعة  -تنفيذ طلبات االشتراك واالسترداد املستوفية للمتطلبات واملستلمة قبل فترة القيد األخيرة  ◼
ً
ظهرا

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

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

 .د أقص ىأن يدفع ملالكي الوحدات عوائد االسترداد قبل موعد إقفال العمل في اليوم الرابع التالي ليوم التعامل الذي حدد فيه سعر االسترداد كح ◼
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 إجراءات االشتراك واالسترداد. .ج

 إجراءات االشتراك: ◼

 باإلضــــافة إلى أي مســــتندات أخرى 
ً
 وموقعا

ً
قد يطلبها  يمكن للمســــتثمرين االشــــتراك في الصــــندوق من خالل تســــليم مدير الصــــندوق نموذج طلب االشــــتراك كامال

بول طلب االشـــــــتراك عند اســـــــتالم مبلغ االســـــــتثمار، ويتم تنفيذ جميع مدير الصـــــــندوق، او عن طريق القنوات اإللكترونية الخاصـــــــة بمدير الصـــــــندوق وســـــــيتم ق

 بتوقيت اململكة العربية الســــــــعودية من كل يوم تعامل 12:00الســــــــاعة  طلبات االشــــــــتراك الوافية واملســــــــتلمة قبل فترة القيد األخيرة
ً
بناًء على ســــــــعر وحدة  -ظهرا

 الصندوق املحتسب في يوم التعامل املعني.

 

 :االستردادإجراءات    ◼

او عن طريق يجوز للمشترك طلب استرداد كلي أو جزئي من الوحدات الخاصة به وذلك من خالل استكمال وتوقيع نموذج االسترداد وتسليمه ملدير الصندوق، 

 12:00م تعامل قبل الســـــــاعة القنوات اإللكترونية الخاصـــــــة بمدير الصـــــــندوق. إن فترة القيد املحددة هي آخر موعد الســـــــتالم طلبات االســـــــترداد وهي كل يو 
ً
ظهرا

لتعامل املعني ويتم بتوقيت الســـــعودية، جميع طلبات االســـــترداد الوافية واملســـــتلمة قبل فترة القيد األخيرة يتم تنفيذها بناء على ســـــعر وحدة الصـــــندوق في يوم ا

تحويل اســــتثماراته أو جزء منها من صــــندوق إلى آخر ويعامل طلب  إعالن ســــعر الوحدة في يوم العمل الالحق ليوم التعامل املعني، كما يجوز للمشــــترك أن يطلب

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

 

 .الصندوق  وحدات في التعامل على القيود .د

روط وأحكام الصـــندوق، يلتزم مدير الصـــندوق خالل إدارته لصـــندوق األســـواق املالية بالدوالر األمريكي بالقيود والحدود التي تفرضـــها الئحة صـــناديق االســـتثمار وشـــ

 شروط وأحكام الصندوق.رأى أن هذا االشتراك قد يؤدي إلى مخالفة أنظمة هيئة السوق املالية أو مخالفة  إذاالصندوق رفض أي اشتراك  ويحق ملدير

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

 

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

 الحد األدنى لالشتراك اإلضافي  )خمسمائة( دوالر أمريكي 500

 الحد األدنى لالسترداد  )خمسمائة( دوالر أمريكي 500

 

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

 .الصندوق يحق ملدير الصندوق رفض أي اشتراك إذا رأى أن هذا االشتراك قد يؤدي إلى مخالفة أنظمة هيئة السوق املالية أو مخالفة شروط وأحكام  ◼

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

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

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

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

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

ـــكل عام او  إذا تم تعليق التعامل في الســــوق الرئيســــية التي يتم فيها التعامل مع االوراق املالية او االصــــول االخرى التي يملكها صــــندوق االســــتثمار، ▪ اما بشـ

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

الصـندوق  إذا انخفض اسـتثمار املشـترك في الصـندوق الى ما دون حد االسـتثمار االدنى املذكور في الشـروط واالحكام بسـبب اسـترداده، حينئذ يحق ملدير ▪

 اعادة ما تبقى من قيمة االستثمار للمشترك.

 .حق ملدير الصندوق تأجيل تنفيذ طلبات االسترداد في حال عدم تمكن الصندوق من بيع/تسييل األصول التي يملكها ألي سبب من االسبابي ▪

هرباء أو يحق ملدير الصــــــــــــــندوق تعليق االشــــــــــــــتراك واالســــــــــــــترداد في حالة حدوث ظروف قاهرة خارجة عن إرادته تمنعه من تنفيذ هذه الطلبات مثل انقطاع الك ◼

أدى إلى تعليق  دوث خلل في األنظمة التقنية أو الحروب أو املشـاكل السـياسـية أو الكوارث الطبيعية، على أن يرفع هذا التعليق بمجرد انقضـاء الحدث الذيح

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

الصــــندوق بتأجيل أية طلبات اســــترداد و/أو تحويل وحدات إلى صــــندوق آخر لدى مدير الصــــندوق على أســــاس تناســــبي بحيث ال يتجاوز حيثما ينطبق، ســــيقوم مدير 

من صــــــــافي قيمة أصــــــــول الصــــــــندوق وســــــــيتم تنفيذ طلبات االســــــــترداد والتحويل التي تم تأجيلها في يوم التعامل الالحق مباشــــــــرة مع  %10إجمالي قيمة الطلبات نســــــــبة 

 لنسبة خضوع
ً
 من صافي قيمة األصول. %10ها دائما

 

 .آخرين مستثمرين إلى الوحدات ملكية لنقل املنظمة األحكام .ز 

 العربية اململكة املطبقة في العالقة ذات األخرى  واللوائل واألنظمة التنفيذية ولوائحها الســــــــــعودية املالية الســــــــــوق  هيئة لنظام التابعة املنظمة هي األحكام األحكام

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

 

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

 الحد األدنى لالشتراك املبدئي ورصيد االستثمار  ريكي)ألف( دوالر أم 1000

 الحد األدنى لالشتراك اإلضافي  )خمسمائة( دوالر أمريكي 500

 الحد األدنى لالسترداد  )خمسمائة( دوالر أمريكي 500

 

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

 ال ينطبق، حيث أن صندوق األسواق املالية بالدوالر األمريكي هو صندوق قائم.

 

 سياسة التوزيع : .12

 بيان سياسة توزيع الدخل واألرباح. .أ

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

 الوحدات.

 

 التاريخ التقريبي لالستحقاق والتوزيع. .ب

 ال ينطبق.

 

 كيفية دفع التوزيعات. .ج

 ال ينطبق.

 

 تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات : .13

 التقارير املالية املقدمة ملالكي الوحدات. .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

 ( 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
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 تقارير الصندوق. ووسائل إتاحةأماكن  .ب

  األوليةو  والقوائم املالية الســــــــــــنوية الســــــــــــنوية التقارير على املحتملين الوحدات ومالكي الصــــــــــــندوق  وحدات مالكي إطالع ســــــــــــيتم ◼
ً
 املوقع على بنشــــــــــــرها وذلك مجانا

 .شركة تداول السعوديةل االلكتروني واملوقع الصندوق  ملدير اإللكتروني

 وذلك  سنوي الربع  البيان تقديم سيتم ◼
ً
 .شركة تداول السعوديةاملوقع االلكتروني لوقع اإللكتروني ملدير الصندوق و على امل بنشرهمجانا

 

 القوائم املالية السنوية للصندوق. .ج

شـــركة تداول ل واملوقع االلكترونيســـيقوم مدير الصـــندوق ب تاحة القوائم املالية الســـنوية مضـــمنه في التقارير الســـنوية وذلك على املوقع اإللكتروني ملدير الصـــندوق 

 .السعودية

 

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

 .قائم صندوق  هو األسواق املالية بالدوالر األمريكي صندوق  أن حيث ينطبق، ال

 

 سجل مالكي الوحدات : .14

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

 على ملكية الوحدات املثبتة فيه. ◼
ً
 قاطعا

ً
 يعد سجل مالكي الوحدات دليال

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

◼  
ً
 لســـــجل مالكي الوحدات إلى أي مالك وحدات مجانا

ً
 عند الطلب )على يكون ســـــجل مالكي الوحدات متاح ملعاينة الهيئة عند طلبها، كما يقدم مدير الصـــــندوق ملخصـــــا

 ميع املعلومات املرتبطة بمالك الوحدات املعني فقط(.أن يظهر ذلك امللخص ج

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

 .وعنوانه، وأرقام التواصلمالك الوحدات،  اسم ▪

 تحــــــــددها أخـــــــرى  تعريـــــــف وســـــــيلة أي أو ،بحســـــــب الحـــــــال التجــــــــاري  هســـــــجلأو رقـــــــم  هســـــــفر رقـــــــم جـــــــواز  أوتــــــــه اقام رقـــــــمملالـــــــك الوحـــــــدات أو الهويـــــــة الوطنيـــــــة  رقـــــــم ▪

 .الهيئة

 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

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

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

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

( أيـام من تســــــــــــــلم طلــب كتــابي من مـالـك أو أكثر من مـالكي الوحـدات الـذين يملكون 10يجــب على مـدير الصــــــــــــــنــدوق الـدعوة إلى اجتمــاع مـالكي الوحـدات خالل ) ◼

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

 

 ءات الدعوة إلى عقد اجتماع ملالكي الوحدات.إجرا .ب

إرســــــــــال إشــــــــــعار إلى تكون الدعوة الجتماع مالكي الوحدات عن طريق االعالن على املوقع االلكتروني ملدير الصــــــــــندوق واملوقع االلكتروني للســــــــــوق، باإلضــــــــــافة إلى  ◼

 قبل االجتماع، على أن يحدد اإلعالن واالشعار تاريخ االجتماع، 21د عن )( أيام على األقل من االجتماع بمدة ال تزي10مالكي الوحدات وأمين الحفظ قبل )
ً
( يوما

 مكانه ووقته والبنود املقترحة.
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 ومكتمل النصــــــاب في حال حضــــــور عدد من مالكي الوحدات ممن يملكون مجتمعين  ◼
ً
على األقل من قيمة وحدات الصــــــندوق، وفي  %25يكون االجتماع صــــــحيحا

ســـــيقوم مدير الصـــــندوق بالدعوة الجتماع ثانن باإلعالن عن ذلك في موقعه االلكتروني واملوقع االلكتروني للســـــوق وب رســـــال إشـــــعار حال عدم اســـــتيفاء النصـــــاب 

 كانت نســــــــــــــبة وحدات الصــــــــــــــندوق 5كتابي ملالكي الوحدات وأمين الحفظ قبل موعد االجتماع الثاني بمدة ال تقل عن )
ً
 أيا

ً
( أيام، ويعد االجتماع الثاني صــــــــــــــحيحا

 ملمثلة في االجتماع.ا

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

 

 طريقة تصويت مالكي الوحدات وحقوق التصويت في اجتماعات مالكي الوحدات. .ج

 يل له لتمثيله في اجتماع مالكي الوحدات.يحق لكل مالك وحدات تعيين وك ◼

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

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

 

 حقوق مالكي الوحدات : .16

 الوحدات.قائمة بحقوق مالكي  .أ

 امتالك الوحدات املشترك بها في الصندوق. ◼

صــــــر حقوق ممارســــــة حقوقه املرتبطة بالوحدات التي تملكها حســــــب شــــــروط وأحكام الصــــــندوق والئحة صــــــناديق االســــــتثمار، بما في ذلك على ســــــبيل املثال ال الح ◼

 التصويت في اجتماعات مالكي الوحدات.

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

 املوافقة على التغييرات األساسية في شروط وأحكام الصندوق. ◼

 لهذه الشـــــروط واألحكام بما ال يتعارض مع أحكام الئحة  الصـــــندوق،اإلشـــــعار بأي تغيير في شـــــروط وأحكام  ◼
ً
والحصـــــول على ملخص بهذا التغيير قبل ســـــريانه وفقا

 صناديق االستثمار.

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

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

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

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

 

 

 .العام الذي يديره صندوق بأصول الاملرتبطة  الصندوق فيما يتعلق بحقوق التصويتسياسة مدير  .ب

 بالتصــــويت، ولكن في حال املشــــاركة في التصــــويت، فبشــــكل عام 
ً
يكون التصــــويت متناســــق من توصــــيات ادارة الشــــركة إما بشــــكل مباشــــر او مدير الصــــندوق ليس ملزما

مصـــالح حملة بشـــكل غير مباشـــر عن طريق تصـــويت األغلبية. وكذلك من املمكن ان يصـــوت مدير الصـــندوق ضـــد توصـــيات ادارة الشـــركة إذا كان يعتقد ان ذلك يخدم 

 الوحدات بالشكل االمثل.

 

 حدات :مالكي الو مسؤولية  .17

 عن ديون 
ً
 الصندوق. والتزاماتفيما عدا خسارة مالك الوحدات الستثماره في الصندوق أو جزء منه، ال يكون مالك الوحدات مسؤوال

 

 خصائص الوحدات : .18

 صندوق.الوالحقوق ذاتها، على أن يشكل إجمالي قيمة الوحدات املصدرة إجمالي قيمة  ولها املميزاتينقسم الصندوق لوحدات متساوية في القيمة 

 لن يقوم مدير الصندوق ب صدار شهادات ملكية للمستثمرين في وحدات الصندوق بل سيحتفظ بسجل يوضح جميع مالك الوحدات في الصندوق.
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 التغيرات في شروط و أحكام الصندوق : .19

 األحكام املنظمة لتغيير شروط وأحكام الصندوق. .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

 .أساسيةالغير بالتغييرات 

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

 

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

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

 ســـيقوم ذلك بعد الصـــندوق، في مقترح أســـاســـ ي تغيير أي على الوحدات مالكي موافقة عل الحصـــول  بعد الهيئة موافقة على بالحصـــول  الصـــندوق  مدير ســـيقوم ◼

شــركة تداول لااللكتروني  واملوقع الصــندوق  ملدير اإللكتروني املوقع على اإلعالن خالل من التغييرات هذه تفاصــيل عن الوحدات مالكي ب شــعار الصــندوق  مدير

 .التغيير سريان من أيام( 10) قبل السعودية

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

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

 

 :إنهاء وتصفية صندوق االستثمار .20

 .الخاصة بذلك واإلجراءات الصندوق  إنهاء تستوجب التي الحاالت .أ

 و شــــــــــعار الهيئة  ◼
ً
( أيام عمل من وقوع 5خالل ) ومالكي الوحداتعند حدوث أي حدث يوجب إنهاء الصــــــــــندوق، ســــــــــيقوم مدير الصــــــــــندوق ب نهاء الصــــــــــندوق فورا

 الحدث الذي أوجب إنهاء الصندوق.

املالية التي قد يتم إنهاء الصـــــندوق بموجبها، ســـــيقوم في حال عدم اســـــتيفاء أي من متطلبات الئحة صـــــناديق االســـــتثمار أو أي متطلبات أخرى من هيئة الســـــوق  ◼

 مدير الصندوق ب نهاء الصندوق و شعار الهيئة ومالكي الوحدات بذلك.

هذه ســــيقوم مدير الصــــندوق ب عداد خطة و جراءات إنهاء الصــــندوق بما يحقق مصــــلحة مالكي الوحدات، والحصــــول على موافقة مجلس إدارة الصــــندوق على  ◼

 م بأي إجراء في هذا الشأن. الخطة قبل القيا

 بتفاصــيل خطة و جراءات إنهاء الصــندوق قبل مدة ال تقل عن ) ◼
ً
 من التاريخ املزمع إنهاء 21ســيقوم مدير الصــندوق ب شــعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيا

ً
( يوما

 الصندوق فيه.

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

 

 .املتبعة لتصفية الصندوق اإلجراءات  .ب

م مدير الصـــــندوق مرحلة بيع أصـــــول الصـــــندوق خالل مدته، ســـــيقوم مدير الصـــــندوق بتصـــــفية األصـــــول وتوزيع مســـــ ◼ تحقات في حال انتهاء مدة الصـــــندوق ولم َيتي

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

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

 بانتهاء تصـفية الصـندوق خالل ) الصـندوق  مدير سـيقوم ◼
ً
( أيام من انتهاء تصـفية الصـندوق، وتوزيع مسـتحقات مالكي 10ب شـعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيا

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

وتزويد مالكي  ومدة تصـــــــــــفيته الصـــــــــــندوق  مدة انتهاء عن شـــــــــــركة تداول الســـــــــــعوديةلواملوقع اإللكتروني باإلعالن في موقعه اإللكتروني  ســـــــــــيقوم مدير الصـــــــــــندوق  ◼

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

 أصول الصندوق.في حال انتهاء مدة الصندوق لن يتقاض ى مدير الصندوق أي أتعاب ستخصم من  ◼
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 مدير الصندوق : .21

 .ومسؤولياته وواجباته الصندوق  مدير  اسم .أ

 (الصندوق )مدير  كابيتال الفرنس ي السعودي شركة

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

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

 ويلتزم الصــــندوق، وأحكام شــــروطو  مؤســــســــات الســــوق املالية والئحة االســــتثمار صــــناديق الئحة أحكام بموجب الوحدات مالكي ملصــــلحة الصــــندوق  مدير يعمل كما

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

 إدارة الصندوق. ◼

 إدارة عمليات الصندوق بما في ذلك الخدمات اإلدارية للصندوق  ◼

 طرح وحدات الصندوق. ◼

 غير مضللة ومحدثة. ، واضحة، صحيحة،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. ◼

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

 

 .رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق املالية وتاريخه .ب

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

 

 .الصندوق  ملدير  الرئيس املكتب وعنوان املسجل العنوان .ج

 طريق امللك فهد

 11426الرياض  - 23454ص.ب.: 

 اململكة العربية السعودية

 +966112826666الهاتف: 

 

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

www.sfc.sa 

 

 رأس املال املدفوع ملدير الصندوق. .ه

 .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 .و

 م2020 السنة

 380,073,678 اإليراد

 272,431,039 املصاريف

 124,851,350 األرباح
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 فيما يتعلق بصندوق االستثمار. ومسؤولياته الصندوق  ملدير  األساسية األدوار  .ز

 عن االلتزام بأحكام الئحة صــناديق االســتثمار وجميع اللوائل واألنظمة ذات العالقة، ســواًء أدى مســؤولياته وو 
ً
اجباته بشــكل مباشــر أم يعد مدير الصــندوق مســؤوال

 .سسات السوق املاليةمؤ كلف بها جهة خارجية بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار والئحة 

شــــروط وأحكام الصــــندوق، ويلتزم و  مؤســــســــات الســــوق املاليةة مالكي الوحدات بموجب أحكام الئحة صــــناديق االســــتثمار والئحة كما يعمل مدير الصــــندوق ملصــــلح

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

 إدارة الصندوق. ◼

 إدارة عمليات الصندوق بما في ذلك الخدمات اإلدارية للصندوق  ◼

 طرح وحدات الصندوق. ◼

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

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

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

◼  . 

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

 

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

 ال يوجد.

 ســـيقوم مدير الصـــندوق بعمل الالزم 
ً
فيما يحقق ويقر مدير الصـــندوق بعدم وجود أي تضـــارب مصـــالح، وفي حال نشـــوء أو حدوث أي تضـــارب في املصـــالح مســـتقبال

 ندوق الدورية.مصلحة مالكي الوحدات واإلفصاح عن ذلك التضارب في تقارير الص

 

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

  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

 

 املنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبدالهاألحكام  .ج

  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 ولوائل 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 إشـــعار الهيئة بذلك بموجب الئحة  إدارة االســـتثمارات وتشـــغيل الصـــناديق أو نشـــاط إدارة االســـتثماراتتوقف مدير الصـــندوق عن ممارســـة نشـــاط  ▪

 .املاليةمؤسسات السوق 

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

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

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

 إدارة على قادر الصـــــندوق  مدير لدى مســـــجل آخر شـــــخص وجود عدم مع اســـــتقالته أو  جزه أو الصـــــندوق  يدير الذي االســـــتثمارية املحفظة مدير وفاة ▪

 .الصندوق  أصول 

 .جوهرية أهمية ذات أنها معقولة أسس على املالية السوق  هيئة ترى  أخرى  حالة أي ▪
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  الهيئة مارســـــــت إذا
ً
ـــالحياتها من أيا   صــــ

ً
ـــكل التعاون  الصـــــــندوق  مدير على يتعين الســـــــابقة، للفقرة وفقا  ملدير للمســـــــؤوليات الســـــــلس النقل لتســـــــهيل كامل بشــــ

  ذلك كان حيثما – ينقل أن الصـــندوق  مدير أمين على ويجب. البديل الصـــندوق 
ً
  ضـــروريا

ً
  ومناســـبا

ً
 البديل الصـــندوق  مدير إلى  -املحض الهيئة لتقدير ووفقا

 .االستثمار صناديق الئحة أحكام مع يتماش ى بما بالصندوق  املرتبطة العقود جميع

 

 الصندوق: شغلم .22

 .اسم مشغل الصندوق  .أ

 .شركة السعودي الفرنس ي كابيتال

 

 الصادر عن هيئة السوق املالية وتاريخه.رقم الترخيص  .ب

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

 

 العنوان املسجل وعنوان العمل ملشغل الصندوق. .ج

 السعودي الفرنس ي كابيتال 

 طريق امللك فهد

 11426الرياض  - 23454 ص.ب.:

 اململكة العربية السعودية

 +966112826666الهاتف: 

 

 األدوار األساسية ملشغل الصندوق ومسؤولياته فيما يتعلق بالصندوق. .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  ◼

 لصندوق.والسجالت ذات الصلة بتشغيل ااالحتفاظ بالدفاتر  ◼

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

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

 عن تنفيذمشغل الصندوق  ◼
ً
 جميع طلبات االشتراك واالسترداد وتنظيمها.   مسؤوال

 

 ق في تعيين مشغل صندوق من الباطن.حق مشغل الصندو  .ه

  يحق ملشغل الصندوق تعيين مشغل صندوق من الباطن.

 

 فيما يتعلق بالصندوق. .و
ً
 ثالثا

ً
 املهام التي كلف بها مشغل الصندوق طرفا

 .يوجد ال

 

 أمين الحفظ: .23

 اسم أمين الحفظ. .أ

 HSBC Saudi Arabia Limitedاتش اس بي س ي العربية السعودية  شركة
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 .وتاريخه املالية السوق  هيئة عن الصادر الترخيص  رقم .ب

ـــــة تــــــــرخيص ـــــة الســــــــوق  هيئـــ ـــــة مــــــــن التــــــــرخيص علــــــــى الحصــــــــول  تــــــــم(. 37/05008) رقــــــــم املاليـــ ـــــة الســــــــوق  هيئـــ ـــــة ذو 05 بتــــــــاريخ املاليـــ ـــق هـــــــــ 1426 الحجـــ ــاير 05 املوافـــــ  ينــــــ

 م.2006
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 .ومسؤولياته فيما يتعلق بالصندوق األدوار األساسية ألمين الحفظ  .د

ـــظ أمــــــــــين يعــــــــــد ◼   الحفـــــــ
ً
ـــــه عــــــــــن مســــــــــؤوال   التزاماتـــــ

ً
ـــــة ألحكــــــــــام وفقــــــــــا ـــكل مســــــــــؤولياته أدى ســــــــــواء االســــــــــتثمار، صــــــــــناديق الئحـــــ ـــف أم مباشــــــــــر بشـــــــ ـــــا كلـــــــ   بهـــــ

ً
  طرفــــــــــا

ً
 ثالثــــــــــا

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

ـــظ أمـــــــــين يعــــــــد ◼   الحفـــــ
ً
ــالكي الصــــــــندوق  مـــــــــدير تجــــــــاه مســـــــــؤوال ــائر عـــــــــن الوحــــــــدات ومـــــــ ـــــة الصـــــــــندوق  خســــــ ـــــه بســـــــــبب الناجمـــ ـــــه أو احتيالـــ  أو تصـــــــــرفه ســــــــوء أو إهمالــــ

 .املتعمد تقصيره

ـــظ أمــــــــــين يعــــــــــد ◼   الحفـــــــ
ً
ـــظ عــــــــــن مســــــــــؤوال ـــــا الصــــــــــندوق  أصــــــــــول  حفـــــــ ــــ ــالكي لصــــــــــالح وحمايتهـ  اإلجــــــــــراءات جميــــــــــع اتخــــــــــاذ عــــــــــن كــــــــــذلك مســــــــــؤول وهــــــــــو الوحــــــــــدات، مــــــــ

 .الصندوق  أصول  بحفظ يتعلق فيما الالزمة اإلدارية

 

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

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

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

 .الخاصة موارده من الباطن من حفظ

 

 فيما يتعلق بالصندوق  أمين الحفظالتي كلف بها املهام  .و
ً
 ثالثا

ً
 .طرفا

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

ً
 الباطن. من للحفظ أمينا

 

 .األحكام املنظمة لعزل أمين الحفظ أو استبداله .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 ◼
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ـــكل رأى إذا كتابي إشــــــــعار بموجب الحفظ أمين عزل  الصــــــــندوق  ملدير يجوز  ◼  الهيئة اشــــــــعار ويجب الوحدات مالكي مصــــــــلحة في الحفظ أمين عزل  أن معقول  بشـــــ

  بذلك الوحدات ومالكي
ً
  واالفصاح كتابي، وبشكل فورا

ً
 .لشركة تداول السعودية اإللكتروني واملوقع الصندوق  ملدير اإللكتروني املوقع في فورا

  الصندوق  مدير أو الهيئة مارست إذا ◼
ً
  صالحياتهم من أيا

ً
 صناديق الئحة أحكام بحسب بديل حفظ أمين تعيين الصندوق  مدير على يتعين السابقة، للفقرة وفقا

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

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

ً
 .بالصندوق  املرتبطة العقود جميع البديل الحفظ أمين إلى -ومناسبا

 

 مجلس إدارة الصندوق:. 24

 .نوع العضويةأسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق مع بيان  .أ

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

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

  عضو مستقل  – السيد/ محمد فتل هللا عبد الخالق البخاري 

  عضو مستقل  – السيد/ هاني إبراهيم أحمد عبيد

 

 مؤهالت أعضاء مجلس إدارة الصندوق. .ب

 السيد/ إيهاب طالب أحمد فرحان.

ســــــــنة فــــــــي الخــــــــدمات االستشــــــــارية مــــــــع البنــــــــك األهلــــــــي فــــــــي مجــــــــال البورصــــــــة  13رئــــــــيس مصــــــــرفية الحســــــــابات الخاصــــــــة لــــــــدى البنــــــــك الســــــــعودي الفرنســــــــ ي، بخبــــــــرة 

م كـــــــــــرئيس إدارة االســـــــــــتثمارات لقســـــــــــم مدينـــــــــــة جـــــــــــدة. تـــــــــــم تعيينـــــــــــه 2005العامليــــــــــة واملنتجـــــــــــات االســـــــــــتثمارية. انضـــــــــــم إلـــــــــــى البنـــــــــــك الســـــــــــعودي الفرنســـــــــــ ي فــــــــــي عـــــــــــام 

م، ثــــــــم انضــــــــم إلــــــــى شــــــــركة الســــــــعودي الفرنســــــــ ي كابيتــــــــال كــــــــرئيس إدارة 2015كــــــــرئيس إدارة الثــــــــروات املكلــــــــف فــــــــي شــــــــركة الســــــــعودي الفرنســــــــ ي كابيتــــــــال فــــــــي مــــــــايو 

ـــط مــــــــالي مؤهـــــــل مـــــــن مؤسســـــــة النقــــــــد 1995عـــــــام ، حاصــــــــل علـــــــى شـــــــهادة البكـــــــالوريوس فـــــــي إدارة األعمــــــــال فـــــــي 2018الثـــــــروات حتـــــــى شـــــــهر مـــــــايو  م و شـــــــهادة مخطــــ

 م.2004املعهد املصرفي في عام  –العربي 

 

 السيد/عبدهللا سليمان عبدالعزيز العريني.

ســـــــــنة فــــــــي قطـــــــــاع البنــــــــوك داخـــــــــل اململكـــــــــة، أصــــــــبل الســـــــــيد عبــــــــد هللا رئـــــــــيس للوســـــــــاطة  14رئــــــــيس الوســـــــــاطة لــــــــدى شـــــــــركة الســــــــعودي الفرنســـــــــ ي كابيتـــــــــال، بخبــــــــرة 

م فــــــــي شــــــــركة الســــــــعودي الفرنســــــــ ي كابيتــــــــال. حاصــــــــل 2014م. تــــــــم تعيينــــــــه كــــــــرئيس للوســــــــاطة عــــــــام 2011املكلــــــــف فــــــــي شــــــــركة الســــــــعودي الفرنســــــــ ي كابيتــــــــال عــــــــام 

 م.  1999بكالوريوس في إدارة األعمال الدولية من جامعة امللك سعود عام على شهادة ال

 

 السيد/ محمد فتح هللا عبد الخالق البخاري.

ســــــــــــنة فــــــــــــي قطـــــــــــاع البنــــــــــــوك واالســـــــــــتثمار فــــــــــــي داخــــــــــــل اململكـــــــــــة وخارجهــــــــــــا، حـــــــــــائز علــــــــــــى درجــــــــــــة  25يمتلـــــــــــك الســــــــــــيد محمـــــــــــد فــــــــــــتل هللا البخــــــــــــاري خبـــــــــــرة تزيــــــــــــد عـــــــــــن  

م.  الســــــــــيد محمــــــــــد متقاعــــــــــد اآلن وقــــــــــد ـكـــــــــان أخــــــــــر منصــــــــــب تقلــــــــــده هــــــــــو مــــــــــدير 1972ليــــــــــزي مــــــــــن جامعــــــــــة امللــــــــــك ســــــــــعود فــــــــــي عــــــــــام البكــــــــــالوريوس فــــــــــي األدب االنج

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

 

 السيد/ هاني إبراهيم أحمد عبيد.

داخـــــــل اململكـــــــة، أصـــــــبل الســـــــيد هـــــــاني مـــــــدير صـــــــندوق فـــــــي البنـــــــك الســـــــعودي ســـــــنة فـــــــي قطـــــــاع البنـــــــوك واالســـــــتثمار  11شـــــــريك فـــــــي شـــــــركة انفســـــــت كـــــــورب، بخبـــــــرة 

أصـــــــبل شـــــــريك فـــــــي شـــــــركة  2012م كنائـــــــب رئـــــــيس إدارة الثـــــــروات الخاصـــــــة، فـــــــي عـــــــام 2008م. انضـــــــم إلـــــــى شـــــــركة مورغـــــــان ســـــــتانلي فـــــــي عـــــــام 2004الفرنســـــــ ي عـــــــام 

 .رث للتكنلوجياانفست كورب. حائز على شهادة البكالوريوس في إدارة التكنلوجيا من جامعة وينت وو 

 

 إدارة الصندوق ومسؤؤلياته. مجلسأدوار  .ج

 املوافقة على جميع العقود والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق طرفا فيها. .1
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 اعتماد سياسة مكتوبة فيما يتعلق بحقوق التصويت املتعلقة بأصول الصندوق. .2

، املوافقة أو املصادقة .3
ً
 لالئحة صناديق االستثمار. اإلشراف، ومتى كان ذلك مناسبا

ً
 على أي تضارب مصالح يفصح عنه مدير الصندوق وفقا

ل ياالجتمــــــــاع مــــــــرتين ســـــــــنويا علــــــــى األقــــــــل مـــــــــع مســــــــؤول املطابقــــــــة وااللتـــــــــزام لــــــــدى مـــــــــدير الصــــــــندوق و/أو لجنــــــــة املطابقـــــــــة وااللتــــــــزام ومســــــــؤول التبليـــــــــغ عــــــــن غســـــــــ .4

 دوق بجميع اللوائل واألنظمة املتبعة.للتأكد من التزام مدير الصن األموال وتمويل اإلرهاب لديه،

 إقرار أي توصية يرفعها املصفي في حالة تعيينه وذلك بموجب الئحة صناديق االستثمار. .5

 أم غيره بالئحة صناديق االستثمار. .6
ً
 التأكد من اكتمال والتزام شروط وأحكام الصندوق وأي مستند أخر سواء كان عقدا

ياته بمـــــــــــا يحقـــــــــــق مصـــــــــــلحة مـــــــــــالكي الوحـــــــــــدات وفقـــــــــــا لشـــــــــــروط وأحكـــــــــــام الصـــــــــــندوق، وأحكـــــــــــام الئحـــــــــــة صـــــــــــناديق التأكـــــــــــد مـــــــــــن قيـــــــــــام مـــــــــــدير الصـــــــــــندوق بمســـــــــــؤول .7

 االستثمار.

 العمل بأمانة وحسن نية واهتمام وعناية وحرص وبما يحقق مصلحة الصندوق ومالكي وحداته. .8

 .تدوين محاضر االجتماعات التي تبين جميع وقائع االجتماعات والقرارات التي اتخذها املجلس .9

 

 .تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق   .د

 الـــــــــذي يشـــــــــرف عليـــــــــه املجلــــــــــس  ◼
ً
 عامـــــــــا

ً
إن مكافـــــــــآت مجلـــــــــس إدارة الصـــــــــندوق تشـــــــــمل جميـــــــــع صـــــــــناديق شـــــــــركة الســـــــــعودي الفرنســـــــــ ي كابيتـــــــــال املطروحـــــــــة طرحـــــــــا

 بــــــــأن تلـــــــك األتعــــــــاب ســـــــتكون متغيــــــــرة بشــــــــكل ســـــــنوي حيــــــــث ســـــــيتم تخصــــــــيص حصــــــــة كـــــــل صــــــــندوق مـــــــن تلــــــــك األتعــــــــاب بنـــــــاًء علــــــــى تجـــــــم األصــــــــول نســــــــبة 
ً
علمـــــــا

 ورة تراكمية في كل يوم تقويم وتخصم على أساس سنوي. وتناسب، ويتم احتسابها بص

 60,000يقــــــــــدر الحــــــــــد األقصــــــــــ ى الســــــــــنوي إلجمــــــــــالي أتعــــــــــاب ومصــــــــــاريف أعضــــــــــاء مجلــــــــــس إدارة جميــــــــــع صــــــــــناديق شــــــــــركة الســــــــــعودي الفرنســــــــــ ي كابيتــــــــــال بمبلــــــــــغ  ◼

 ريال سعودي في السنة. 1,344)ستون ألف( ريال سعودي وتقدر حصة الصندوق من هذه األتعاب بـ 

ــا  ◼ ( ، وبـــــــــأن كــــــــــل عضـــــــــو مســــــــــتقل حصــــــــــة الصـــــــــندوق مــــــــــن هـــــــــذه تجـــــــــدر اإلشــــــــــارة بـــــــــأن كمـــــــ
ً
 ألصـــــــــول الصــــــــــندوق )زيـــــــــادة أو نقصــــــــــا

ً
 وفقــــــــــا

ً
األتعــــــــــاب ســـــــــتتغير ســـــــــنويا

 اجتماعــات لعــدد األدنــى الحــد وهــو الســنة فــي اجتمــاعين أقصــ ى )بحــد)خمســة عشــر ألــف( ريــال ســعودي عــن كــل اجتمــاع  15,000سيتقاضــ ى مبلــغ 

  الفرنس ي السعودي شركة صناديق جميع عن كوذل الصندوق(، إدارة مجلس
ً
 عاما

ً
 .املطروحة طرحا

 

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

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

 

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

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

 الصندوق 
 عضو مجلس اإلدارة

 محمد البخاري  هاني عبيد عبدهللا العريني ايهاب فرحان

 عضو مستقل عضو مستقل عضو املجلس رئيس 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 السعودي البدر 

 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
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السعودي الفرنس ي لألسهم السعودية 

 للدخل
 عضو مستقل عضو مستقل عضو رئيس املجلس

السعودي الفرنس ي للطروحات األولية 

 الخليجي
 عضو مستقل عضو مستقل عضو رئيس املجلس

 عضو مستقل عضو مستقل - عضو تعليم ريت

 - عضو مستقل - - بنيان ريت

 

 لجنة الرقابة الشرعية: .25

 ينطبق.ال 

 

 : االستثمار مستشار  .26

 ال يوجد.

 

 املوزع: .27

 ال يوجد.

 

 مراجع الحسابات: .28

 اسم مراجع الحسابات. .أ

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

 

 العنوان املسجل وعنوان العمل ملراجع الحسابات. .ب

 الرياض - العزيز عبد بن محمد األمير طريق

 10504 الرياض - 11. ب.ص

 +966112175000: الهاتف رقم

 +966112175000: الفاكس رقم

 www.crowe.com/sa: االلكتروني املوقع

 

 .ومسؤولياته الحسابات ملراجع األساسية األدوار  .ج

 يها عل واملصـــــادقةوالنصـــــف ســـــنوية  الســـــنوية املالية القوائم ومراجعة وتقديم ب عداد مراجع الحســـــابات يقوم
ً
 الســـــعودية الهيئة عن الصـــــادرة املحاســـــبة ملعايير وفقا

 .القانونيين للمحاسبيين

 

 .االستثمار لصندوق  مراجع الحسابات 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 ◼

http://www.crowe.com/sa
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  الهيئة طلبت إذا ◼
ً
 .للصندوق  املعين مراجع الحسابات تغير املحض لتقديرها وفقا

 

 :الصندوق  أصول  .29

وحدات الصــــندوق، وال تعتبر إن أصــــول صــــندوق األســــواق املالية بالدوالر األمريكي محفوظة بواســــطة أمين حفظ لصــــالح صــــندوق االســــتثمار واململوك ملالكي  ◼

 لشروط وأحكام هذا الصندوق.
ً
 ألمين الحفظ وليس له حق التصرف بها إال وفقا

ً
 هذه األصول ملكا

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

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

 املستندات التي تؤيد تأدية التزاماته التعاقدية.

يجوز أن يكون ملدير الصــــــــــــندوق أو مدير  إن أصــــــــــــول صــــــــــــندوق األســــــــــــواق املالية بالدوالر األمريكي مملوكة بشــــــــــــكل جما ي ملالكي الوحدات ملكية مشــــــــــــاعة. وال ◼

لق بتلك الصــــــــــندوق من الباطن أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم املشــــــــــورة أو املوزع أي مصــــــــــلحة في أصــــــــــول الصــــــــــندوق أو مطالبة فيما يتع

البــاطن أو مقــدم املشــــــــــــــورة أو املوزع مــالكــا لوحــدات األصــــــــــــــول، إال إذا ـكـان مــدير الصــــــــــــــنــدوق أو مــدير الصــــــــــــــنــدوق البــاطن أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من 

 .كان مسموحا بهذه املطالبات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار وأفصح عنها في هذه الشروط واألحكام أو ملكيتهذلك في حدود  الصندوق 

 

 :الشكوى  معالجة .30

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

ـــــا ــالكي مـــــــــن ألي يمكـــــــــن كمـــ  وعنـــــــــوان فـــــــــاكس رقــــــــم هـــــــــاتف، رقـــــــــم الوحــــــــدات، مالـــــــــك توقيـــــــــع يتضــــــــمن شـــــــــكوى  خطـــــــــاب إرســــــــال خـــــــــالل مـــــــــن شــــــــكوى  أي تقـــــــــديم الوحـــــــــدات مــــــ

 :التالية الوسائل أحد على بريدي

 .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

 

 معلومات أخرى: .31

إن السياسااااااااااات واإلجااااااااااراءات التااااااااااي ساااااااااايتبعها ماااااااااادير الصااااااااااندوق ملعالجااااااااااة تعااااااااااارض املصااااااااااالح وأي تعااااااااااارض مصااااااااااالح محتماااااااااال و/أو فعلااااااااااي ساااااااااايتم  .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 ◼

 



 شروط وأحكام صندوق األسواق املالية بالدوالر األمريكي |
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 –ال يوجااااااااااد أي معلومااااااااااة أخاااااااااارى معروفااااااااااة، أو ينباااااااااااي أن يعرفهااااااااااا ماااااااااادير الصااااااااااندوق أو مجلااااااااااس إدارة الصااااااااااندوق بشااااااااااكل معقااااااااااول، وقااااااااااد يطلبهااااااااااا  .د

اااااااااام الصااااااااااندوق و ماااااااااان املتوقااااااااااع أن تتضاااااااااامنها مااااااااااالكو الوحاااااااااادات الحاااااااااااليون أو املحتملااااااااااون أ -بشااااااااااكل معقااااااااااول  التااااااااااي ساااااااااايتخذ قاااااااااارار  شااااااااااروط وأحكا

 االستثمار بناًء عليها

 

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

ـــــة قيــــــــود مــــــــن أي مــــــــن إعفــــــــاء ألي الصــــــــندوق  يخضــــــــع ال ـــالف االســــــــتثمار، الئحـــ ـــــة اإلعفــــــــاءات بخـــــ   تصــــــــدر قــــــــد أو صــــــــدرت التــــــــي العامـــ
ً
ـــــة مــــــــن مســــــــتقبال  الســــــــوق  هيئـــ

 .كافة االستثمار صناديق بشأن املالية

 

 معلومات إضافية لصندوق أسواق النقد: .32

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

 

 للصاااااااااعود عرضاااااااااة وايراداتهاااااااااا الوحااااااااادات قيماااااااااة وإن االشاااااااااتراك، بساااااااااعر  الوحااااااااادات اساااااااااترداد طلاااااااااب بقباااااااااول  ملااااااااازم غيااااااااار  الصاااااااااندوق  مااااااااادير  إن .ب

 .والهبوط

 

 .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

 

للبنااااااك ماااااادير الصااااااندوق بااااااأن كافااااااة مصااااااادر صاااااافقات أسااااااواق النقااااااد التااااااي يتعاماااااال معهااااااا خااااااارج اململكااااااة، خاضااااااعة لهيئااااااة رقابيااااااة مماثلااااااة  يقاااااار  .د

 .املركزي السعودي

 

 املاليااااااة الكفايااااااة لقواعااااااد خاضااااااعة التحااااااوط، بغاااااارض فيهااااااا يسااااااتثمر  قااااااد التااااااي املشااااااتقات لعقااااااود املصاااااادرة الجهااااااة بااااااأن الصااااااندوق  ماااااادير  يقاااااار  .ه

 .للهيئة مماثلة رقابية جهة عن الصادرة أو  الهيئة عن الصادرة

 
 :الوحدات مالك من إقرار  .33

باالطالع على خصــــــــــــــائص  لقد قمت/قمنا بقراءة الشــــــــــــــروط واألحكام الخاصــــــــــــــة بصــــــــــــــندوق األســــــــــــــواق املالية بالدوالر األمريكي وفهم ما جاء فيهم واملوافقة عليهم واإلقرار

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

 

   املشتركين أسماء/  املشترك اسم

   االستثماري  الحساب رقم

   التاريخ

   الفرع أو  املوقع

   التوقيع



 وأحكام صندوق األسواق املالية بالدوالر األمريكيشروط  |
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 .فقط وموظفيه كابيتال الفرنس ي السعودي شركة الستخدام

   املختص املوظف اسم

   التاريخ

 

 

(: ملخص اإلفصاح املالي1) ملحق  

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

 (بالدوالر األمريكياملبلغ ) نوع الرسوم

 9,813 أتعاب املحاسب القانوني

 2,000 رسوم الجهات الرقابية

 4,093 رسوم الحفظ

 - رسوم الصفقات

 394 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 74,586 رسوم االدارة

 1,400 تداول  التسجيل رسوم

 - رسوم التعامل

 - رسوم احتساب املؤشر

 2,867 اخرى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 سالم بن زكي الخنيزي 

 عضو مجلس اإلدارة – الرئيس التنفيذي

 إبراهيم بن عبدالعزيز الغانم  

 املكلف رئيس االلتزام والحوكمة والقانونية

 

 


