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شروط وأحكام صندوق السعودي 

 الفرنسي كابيتال للدخل الثابت
 صندوق استثمار أدوات دين عام مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية

 

 شركة السعودي الفرنسي كابيتال -مدير الصندوق 

  شروط وأحكام الصندوق من قبل مجلس إدارة الصندوق وتمت الموافقة عليها. ويتحمل مدير الصندوق وأعضاء مجلس إدارة الصندوق روجعت

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

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

 ". واألحكام غير مضللة

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

قتها على أَي تأكيد يتعلق بدقتها أو اكتالها، وال تعطي هيئة السوق المالية أَي توصية بشأن جدوى الستثمار في الصندوق من عدمه، وال تعني مواف

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

 السعودي الفرنسي كابيتال للدخل الثابت على أنه صندوق استثمار متوافق مع معايير الشرعية المجازة من قبل لجنة الرقابة  تم اعتماد صندوق

 .الشرعية المعنية لصندوق االستثمار

 ر، وتتضمن معلومات إن شروط وأحكام صندوق السعودي الفرنسي كابيتال للدخل الثابت والمستندات األخرى كافة خاضعة لالئحة صناديق االستثما

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

 " ننصح المستثمرين بقراءة شروط وأحكام الصندوق والمستندات األخرى لصندوق السعودي الفرنسي كابيتال للدخل الثابت وفهمها، وفي حال

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

  هذه الشروط واألحكام يقر مالك الوحدات بأنه قد قبلها عند اشتراكه في أي وحدة من وحدات صندوق السعودي الفرنسي كابيتال للدخل بتوقيع

 .الثابت

 .يمكن للمستثمرين االطالع على أداء الصندوق ضمن تقاريره 

 

 :والتي تعكس التغييرات التالية الثابتالسعودي الفرنسي كابيتال للدخل صندوق هذه هي النسخة المعدلة من شروط وأحكام 

 إعادة تشكيل أعضاء اللجنة الشرعية. 

 

 .م11/05/2023هـ الموافق 21/10/1444وذلك بحسب خطابنا المرسل إلى هيئة السوق المالية بتاريخ 
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 الصندوق ملخص

 اسم صندوق االستثمار صندوق السعودي الفرنسي كابيتال للدخل الثابت

مفتوح متوافق مع معايير اللجنة الشرعية عام استثمار أدوات دينصندوق   فئة الصندوق/نوع الصندوق 

 اسم مدير الصندوق شركة السعودي الفرنسي كابيتال

يهدف الصندوق الى تحقيق تنمية رأس المال والدخل عن طريق االستثمار في الصكوك المتوافقة مع معايير 

والتي تشمل وليست محدودة بعقود  والودائعصناديق أسواق النقد، أدوات أسواق النقد  للصندوق،اللجنة الشرعية 

راق المالية المدعومة باألصول، موزعة واألو المركبةالمرابحة والوكالة والمضاربة والمشاركة، المنتجات 

 حسب تصنيفها الجغرافي، المصدر، التقييم االتماني، العائد وتاريخ االستحقاق.

 هدف الصندوق 
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 مستوى المخاطر متوسطة

يتم اصدار وحدات في الصندوق ضمن فئتين بناًء على الشروط المبينة أدناه وهي غير قابلة للتحويل من فئة 

تلقائياً:الى أخرى   

 الفئة )أ(

 سيتم إصدار هذه الوحدات لمالكي الوحدات في الصندوق الذين تنطبق عليهم الشروط التالية:

)عشرة ماليين( لاير سعودي 10,000,000الحد األدنى لمبلغ االشتراك األولي  -  

)مليون( لاير سعودي 1,000,000لحد األدنى لمبلغ االشتراك اإلضافي ا -  

)مليون( لاير سعودي 1,000,000لمبلغ االسترداد الحد األدنى  -  

 الفئة )ب(

 سيتم إصدار هذه الوحدات لمالكي الوحدات في الصندوق الذين تنطبق عليهم الشروط التالية:

)ألفي( لاير سعودي 2,000الحد األدنى لمبلغ االشتراك األولي  -  

دي)ألفي( لاير سعو 2,000لحد األدنى لمبلغ االشتراك اإلضافي ا -  

)ألفي( لاير سعودي 2,000الحد األدنى لمبلغ االسترداد  -  

لالشتراك واالستردادالحد األدنى   

 أيام التعامل / التقييم  ربعاءو أثنين إكل يوم 

 أيام اإلعالن يوم العمل الالحق ليوم التعامل

 موعد دفع قيمة االسترداد خالل خمسة أيام عمل من يوم التعامل

لاير سعودي 10  
 )القيمةسعر الوحدة عند الطرح األولي 

 االسمية(

 عملة الصندوق  الريال السعودي

 إن صندوق السعودي الفرنسي كابيتال للدخل الثابت هو صندوق مفتوح غير محدد المدة.
استحقاق  االستثمار، وتاريخمدة صندوق 

 الصندوق )حيثما ينطبق(

 م. 2022يناير  16الموافق ه  1443جمادى اآلخر  13تاريخ بداية الطرح األولي:

 م. 2022أبريل  8ه الموافق  1443رمضان  6تاريخ بداية الصندوق: 
 تاريخ بداية الصندوق

واخر تحديث لها  .م 2021أكتوبر  13ه الموافق  1443ربيع األول  7حكام بتاريخ صدار الشروط واألإتم 

 .م.11/05/2023هـ الموافق 21/10/1444بتاريخ 
الشروط واألحكام، وآخر تاريخ إصدار 

 تحديث لها

% 3لمستثمري االشتراكات العينية في حال االسترداد خالل فترة )ستة أشهر الى سنة( من تاريخ االشتراك: 

ال يوجد رسوم استرداد مبكر للمشتركين نقداً.  من قيمة الوحدات المستردة.  

داد المبكر حسب تقديره المطلق.يحق لمدير الصندوق أن يتنازل عن جزء أو كل قيمة رسوم االستر  

 يُعاملوا بالمساواة من قبل مدير الصندوق. وسوفيتمتع جميع مالكي الوحدات بجميع الفئات بحقوق متساوية 

 رسوم االسترداد المبكر 

 Ideal Ratings Global Sukuk Active Index-Price  المؤشر الذي يقارن به أداء الصندوق وهو

Return 
االسترشاديالمؤشر   

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

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

 اسم مراجع الحسابات شركة برايس ووترهاوس كوبرز

 يدفع مالكي الوحدات رسوم إدارة إلى مدير الصندوق على النحو التالي: 

% من صافي أصول الصندوق بعد خصم 0.50يدفع مالكي الوحدات من الفئة )أ( رسوم إدارة مقدارها  -

 المصاريف األخرى وااللتزامات المستحقة سنوياً. 

% من صافي أصول الصندوق بعد خصم 50.7يدفع مالكي الوحدات من الفئة )ب( رسوم إدارة مقدارها  -

 المصاريف األخرى وااللتزامات المستحقة سنوياً. 

 رسوم إدارة الصندوق

بإستثناء رسوم االسترداد المبكر. % من قيمة الوحدات المشتركة، ال يوجد رسوم لالسترداد1رسوم االشتراك  واالستردادرسوم االشتراك    

سنوي.% من صافي قيمة أصول الصندوق 0.05  رسوم مشغل الصندوق 
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% من صافي قيمة أصول الصندوق سنوي.50.0  رسوم أمين الحفظ 

)ثالثون( دوالر امريكي عن كل عملية. 30ما يعادل ب ليدفع الصندوق الى أمين الحفظ رسوم تعام  مصاريف التعامل 

 يتحمل مدير الصندوق أي مصاريف أخرى لم يتم ذكرها في الجدول أدناه

ومصاريف أخرىرسوم   

وثالثون ألف( لاير سعودي كحد أقصى في  ثالثة) 33,000

السنة، ويتم احتساب تلك األتعاب بصورة تراكمية بشكل يومي 

 وتخصم على أساس نصف سنوي.

 مراجع الحساباترسوم 

ويتم أقصى  السنة كحد)خمسة آاف( لاير سعودي في  5,000

يومي وتخصم احتساب تلك األتعاب بصورة تراكمية بشكل 

 على أساس سنوي.

 رسوم التسجيل )تداول(

على حسب أسعار التمويل السائدة للبنوك العاملة في المملكة، 

 .وسيتم اإلفصاح عن ذلك في حال حدوثه
 رسوم التمويل

وتشمل  كحد أقصى دوالر امريكي على أساس سنوي 10,000

 أي ضريبة مقتطعة إن وجدت.
 االسترشادي رسوم المؤشر

كحد )سبعة آالف وخمسمائة( لاير سعودي في السنة  7,500

ويتم احتساب تلك األتعاب بصورة تراكمية بشكل يومي أقصى 

 وتخصم على أساس سنوي.

 رسوم الجهات الرقابية 

    مصاريف التوزيع ال ينطبق

الصندوق مسؤولية الوفاء بأي رسوم تنظيمية أو مدير يتحمل 

 العينية. مصاريف تتعلق باالشتراكات
    مصاريف االشتراكات العينية

يقدر الحد األقصى السنوي إلجمالي أتعاب ومصاريف أعضاء 

مجلس إدارة جميع صناديق شركة السعودي الفرنسي كابيتال 

)ستون ألف( لاير سعودي حيث أن كل عضو  60,000بمبلغ 

)خمسة عشر ألف(  15,000مستقل )عضوين( سيتقاضى مبلغ 

كل اجتماع )بحد أقصى اجتماعين في السنة  لاير سعودي عن

  .وهو الحد األدنى لعدد اجتماعات مجلس إدارة الصندوق(

لاير سعودي  6,000تقدر حصة الصندوق من هذه األتعاب بـ 

تقريباً في السنة، حصة الصندوق من هذه األتعاب ستتغير سنوياً 

 وفقاً ألصول الصندوق )زيادة أو نقصاً(.  

 لس إدارة الصندوقأتعاب أعضاء مج

 سيتم احتساب المصاريف الفعلية فقط.

يتم اصدار وحدات في الصندوق ضمن فئتين بناًء على الشروط المبينة أدناه وهي غير قابلة للتحويل من فئة 

 الى أخرى تلقائياً:

 الفئة )أ(

التالية:سيتم إصدار هذه الوحدات لمالكي الوحدات في الصندوق الذين تنطبق عليهم الشروط   

)عشرة ماليين( لاير سعودي 10,000,000الحد األدنى لمبلغ االشتراك األولي  -  

)مليون( لاير سعودي 1,000,000لحد األدنى لمبلغ االشتراك اإلضافي  -  

)مليون( لاير سعودي 1,000,000الحد األدنى لمبلغ االسترداد  -  

 الفئة )ب(

الصندوق الذين تنطبق عليهم الشروط التالية:سيتم إصدار هذه الوحدات لمالكي الوحدات في   

)ألفي( لاير سعودي 2,000الحد األدنى لمبلغ االشتراك األولي  -  

)ألفي( لاير سعودي 2,000لحد األدنى لمبلغ االشتراك اإلضافي  -  

)ألفي( لاير سعودي 2,000الحد األدنى لمبلغ االسترداد  -  

 

أخرى من  مار تختلف عن استراتيجيات وأهداف االستثمار لفئاتلن يكون ألي فئة استراتيجيات وأهداف استث

 نفس الصندوق.

 فئات الوحدات

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

فئات الوحداتل لكل يوم تعامل واالسترداد  

يحققه على مالك الوحدات على أساس نصف سنوي وستكون أي توزيع الدخل الذي بمدير الصندوق سيقوم 

 .توزيعات نقدية بواسطة الصندوق وفقاً لتقدير مدير الصندوق المطلق المبني على أداء الصندوق وظروف السوق
 توزيعات نقدية
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وهي ستثنائية االحاالت الفي حسب أداء الصندوق وظروف السوق وتوزيع الدخل عدم مدير الصندوق ل يحق

 نتيجةالحاالت التي يعتقد مدير الصندوق أنه من الممكن أن تؤثر على أصول الصندوق أو أهدافه بشكل سلبي 

أي من العوامل االقتصادية مثل االنكماش االقتصادي ومعدالت التضخم وانخفاض أسعار النفط و/أو السياسية 

يها أصوله و/أو التنظيمية المتغيرة مثل تغير مثل في حال تغيير القوانين في البلدان التي يستثمر الصندوق ف

 التشريعات واللوائح وأنظمة المحاسبة.

سيقوم مدير الصندوق بتوزيع الدخل حال اقراره في نهاية شهري فبراير وأغسطس من كل عام. ويستحق الدخل 

فاصيل اإلعالن عن الموزع لجميع المالك الوحدات المسجلين كما في نهاية يوم تاريخ االستحقاق والمضمن في ت

التوزيعات ويتم إيداع التوزيعات النقدية في الحسابات االستثمارية المحددة لمالك الوحدات المتوفرة لدى مدير 

 .الصندوق

يقوم مدير الصندوق باإلعالن عن وجود توزيعات من عدمها وذلك في حال إقرارها او عدم إقرارها فوراً من 

صندوق وموقع السوق السعودي )تداول( وذلك بعد يوم عمل من تاريخ خالل الموقع االلكتروني لمدير ال

 االستحقاق.

سيتم إيداع التوزيعات النقدية في الحسابات االستثمارية الخاصة بمالك الوحدات المتوفرة لدى مدير الصندوق 

 .تاريخ االعالنيوم عمل من  20خالل فترة 

 تتعريفا

 الصندوق كابيتال للدخل الثابت.صندوق السعودي الفرنسي 

مؤسسة السوق المالية التي تتولى إدارة أصول صندوق االستثمار أو صندوق االستثمار العقاري وإدارة أعماله 

وطرح وحداته وفقًا ألحكام الئحة صنننناديق االسنننتثمار والئحة صنننناديق االسنننتثمار العقاري والقواعد المنظمة 

 للمنشآت ذات األغراض الخاصة.

 مدير الصندوق

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

 عملة الصندوق العملة التي يتم تقييم سعر وحدات الصندوق بناء عليها. وعملة الصندوق هي الريال السعودي.

 المملكة المملكة العربية السعودية.

المالية شننننناملة حيثما يسنننننمح النص، أي لجنة، أو لجنة فرعية، أو موظف، أو وكيل يمكن أن يتم هيئة السنننننوق  

 تفويضه للقيام بأي وظيفة من وظائف الهيئة.
 الهيئة

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

صة للمستثمرين فيه بالمشاركة جماعياً في أرباح البرنامج، ويديره برنامج استثمار مشترك يهدف إلى إتاحة الفر

 مدير الصندوق مقابل رسوم محددة.
 صندوق االستثمار

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

 الوحدة الوحدات التي يملكها المشترك في الصندوق.

 Ideal Ratings Global Sukuk Active Index-Priceالمؤشننننر الذي يقارن به أداء الصننننندوق وهو  

Return 
 المؤشر االسترشادي

مجلس يقوم مدير الصننننندوق بتعيين أعضننننائه وفقاً لالئحة صننننناديق االسننننتثمار لمراقبة أعمال مدير صننننندوق  

 االستثمار واالشراف عليها.
 مجلس اإلدارة

ماء الشنننريعة تم تعيينهم من قبل مدير الصنننندوق لتقديم المشنننورة بشنننأن المنتجات االسنننتثمارية مجموعة من عل

 المتوافقة مع المعايير والضوابط الشرعية.
 اللجنة الشرعية

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

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

 يوم اإلعالن هي األيام التي يعلن فيها عن أسعار الوحدات والتي تلي يوم التعامل.



 السعودي الفرنسي كابيتال للدخل الثابتشروط وأحكام صندوق  |

 
 

Public 
Page 6 of 36  

النقطة الزمنية في كل يوم تعامل التي يتم على أساسها احتساب صافي قيمة األصول لكل وحدة، وعادة ما  

يوم السابق لها، بشرط أن يكون هذا اليوم هو يوم عمل في األسواق المعنية. ومع يكون ذلك في نهاية التداول لل

 ذلك، سيتم اإلعالن عن صافي قيمة األصول فقط في يوم اإلعالن.

 نقطة التقويم

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

يتيح لصغار المستثمرين االشتراك بدون حد أدنى مع وجود اشتراك شهري من المستثمر يتم تحديده هو برنامج 

 من قبل المستثمر.
خطط االدخار للشركات/الخطط التنظيمية 

 والخاصة باستثمار المدخرات

 رسوم االشتراك رسوم تدفع مقدماً عند شراء وحدات في الصندوق.

 رسوم االسترداد حدات من الصندوق.رسوم تدفع مقدماً عند استرداد و

رسوم تدفع في حال االسترداد بعد مرور ستة أشهر وقبل اكمال سنة من تاريخ االشتراك العيني، وهي خاصة 

 بحاملي الوحدات من االشتراكات العينية.

 ال يوجد رسوم استرداد مبكر للمشتركين نقداً. 

رسوم االسترداد المبكر حسب تقديره المطلق.يحق لمدير الصندوق أن يتنازل عن جزء أو كل قيمة   

 يتمتع جميع مالكي الوحدات بجميع الفئات بحقوق متساوية وسوف يُعاملوا بالمساواة من قبل مدير الصندوق.

 رسوم االسترداد المبكر

ندوقرسوم إدارة الص التعويض والمصاريف واألتعاب المتعلقة بخدمات االدارة التي يتم دفعها لمدير الصندوق.  

 الحد األدنى لالشتراك الحد األدنى لمبلغ المال المطلوب لالشتراك بالصندوق.

المعايير الشننننننرعية المعتمدة من اللجنة الشننننننرعية للصننننننندوق، والتي يتم بناًء عليها تحديد الشننننننركات المؤهلة 

 لالستثمار فيها من قبل الصندوق.
 المعايير الشرعية

 المجموعة شركة أخرى عندها تندرج تحت نفس مجموعة الشركة المتملكة.% من 20تعني أي شركة تتملك حصة 

صندوق استثمار يتمثل هدفه الوحيد في ااالستثمار في االوراق المالية قصيرة األجل وصفقات سوق النقد وفقاً 

 لالئحة صناديق ااألستثمار.
 صناديق أسواق النقد

 أدوات أسواق النقد الودائع قصيرة االجل.تعني 

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

هي اتفاقية شراكة بين المضارب )الطرف األول وهو الصندوق( أو أكثر، ومؤسسة مالية )الطرف الثاني( حيث 

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

هي أداة دين قصيرة األجل وتعتبر الوظيفة األساسية لهذه األدوات إيجاد السيولة للشركات واألفراد والحكومات 

 من أجل مواجهة احتياجاتها النقدية قصيرة األجل والتي تشمل العقود المتوافقة مع ضوابط الشرعية.
 المشاركة

)الصندوق( وتستخدم فيها شركات ذات األغراض الخاصة كمصدر هي منتجات تكون معدة حسب طلب المستثمر 

ووسيط للدخول في هذه المنتجات مع أطراف شركات مالية أخرى والتي تكون فيها المنتجات غير متوفرة في 

االسواق، حيث يتم توجيه االموال إلى االطراف األخرى عن طريق الشركات ذات الغرض الخاص وكما يتم 

 )الصندوق( عن طريق هذه الشركة ذات الغرض الخاص.تسديدها للمستثمر 

 المنتجات المركبة 

 هي عبارة عن سندات ومذكرات مدعومة بأوراق مالية )أصول( مختلفة.

يمكن للبنك أو الشركة المالية )الطرف الذي يصدر الدين( بيع األصول هذه إلى جهة مصدرة تقوم بدورها بإصدار 

 تثمرين.صكوك مدعومة بأصول تحويها للمس

 األوراق المالية المدعومة باألصول

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

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

 ذلك من حقوق مالية.الشرعية وما يترتب على 

 الصكوك

 خيار البيع المضّمن لمصدر الصك هوعبارة عن صك ُمصدَر مع وجود الحق لصالح المصدر ألستدعاء الصك قبل تاريخ استحقاقه.

هي أدوات مالية مدعومة بصننندوق اغراق مملوك للمصنندر، حيث يتم تسننديد جزء من قيمة األداة المالية مع كل 

صنننندوق اإلغراق، يتم ذلك لتخفيف أثر تسنننديد مبلغ كبير في ناريخ اسنننتحقاق األداة  تاريخ اسنننتحقاق وذلك من

 المالية.

 األدوات المالية ذات خاصية اإلغراق
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هي اشننننتراك العميل في الصننننندوق بأصننننل بدل االشننننتراك النقدي مقابل وحدات في الصننننندوق، حيث يتم تقييم 

العيني بما يوازي قيمة األصنننل وبعد موافقة مدير األصنننل من قبل مدير الصنننندوق ويصننندر وحدات للمشنننترك 

 الصندوق.

 يقبل مدير الصندوق بالصكوك فقط كأصل لالشتراكات العينية.

 االشتراك العيني

هو مقياس تصنننننندره الجهات المتخصننننننصننننننة لتقدير مدى قدرة الجهة المقترضننننننة على الوفاء بالتزاماتها تجاه 

 المقترضين.
 التصنيف االئتماني

القيمة المضنننافة المطبقة بموجب أحكام نظام ضنننريبة القيمة المضنننافة الصنننادر بموجب المرسنننوم هي ضنننريبة 

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

 

 الشروط واألحكام
 صندوق االستثمار: .1

 صندوق االستثمار، فئته ونوعه.اسم  .أ

   .عام مفتوح متوافق مع معايير اللجنة الشرعيةأدوات دين ، صندوق استثمار كابيتال للدخل الثابتالسعودي الفرنسي صندوق 

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

الموافق هـ 21/10/1444واخر تحديث لها  م. 2021أكتوبر  13ه الموافق  1443ربيع األول  7صدرت شروط وأحكام الصندوق بتاريخ 

 م.11/05/2023

 تاريخ موافقة الهيئة على طرح وحدات الصندوق. .ج

 م. 2021أكتوبر  13ه الموافق  1443ربيع األول  7بتاريخ  تم الحصول على موافقة الهيئة على طرح وحدات الصندوق 

 .االستثمار وتاريخ استحقاق الصندوق )حيثما ينطبق( مدة صندوق .د

 هو صندوق مفتوح غير محدد المدة. كابيتال للدخل الثابتالسعودي الفرنسي إن صندوق 

 

 النظام المطبق:  .2

وشركة السعودي الفرنسي كابيتال )مدير الصندوق( خاضعان لنظام السوق المالية ولوائحه  السعودي الفرنسي كابيتال للدخل الثابتإن صندوق 

 ملكة العربية السعودية.التنفيذية واألنظمة واللوائح األخرى ذات العالقة المطبقة في الم

 

 :سياسات االستثمار وممارساته .3

 أهداف صندوق االستثمار. .أ

 معايير اللجنة الشنرعية للصنندوقهو صنندوق اسنتثمار أدوات دين عام مفتوح متوافق مع الثابت للدخل كابيتال الفرنسني  السنعودي صنندوق

يهدف الى تحقيق تنمية رأس المال والدخل عن طريق االسننتثمار في الصننكوك المتوافقة مع معايير اللجنة الشننرعية للصننندوق ، صننناديق و

  المركبةأسواق النقد، أدوات أسواق النقد و والودائع والتي تشمل وليست محدودة بعقود المرابحة والوكالة والمضاربة والمشاركة، المنتجات 

 تماني، العائد وتاريخ االستحقاق.ئواألوراق المالية المدعومة باألصول، موزعة حسب تصنيفها الجغرافي، المصدر، التقييم اال

 

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

 يستثمر الصندوق في األوراق المالية التالية:

 شركات المحلية سيادية وال سعودي والدوالر األمريكي الصكوك ال المطروحة طرح  ودول مجلس التعاون والعالمية والمقومة بالريال ال

عام وخاص، ويشنننمل ذلك جميع فترات االسنننتحقاق )قصنننير، متوسنننط، طويل االجل( متضنننمنة إصننندارات الصنننكوك الدائمة والقابلة 

 لالستدعاء.

    واألوراق المالية تشمل وليست محدودة بعقود المرابحة والوكالة والمضاربة والمشاركة، المنتجات  والودائع والتيأدوات أسواق النقد

 المالية المدعومة باألصول. واألوراق المركبة

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

 دوق في وحدات الصنناديق االسنتثمارية العامة ذات االسنتراتيجية المشنابهة والمتوافقة مع المعايير الشنرعية والمرخصة يسنتثمر الصنن

 من هيئة السوق المالية او لهيئة رقابية مماثلة خارج المملكة ذات مستوى المخاطر المماثلة.

  المركبةيستثمر الصندوق في عقود المنتجات. 

 

 .سياسة تركيز االستثمار .ج
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 ب( بشكل رئيسي في 3كما هو موضح في الفقرة  يستثمر الصندوق في أدوات الدين المتوافقة مع معايير اللجنة الشرعية للصندوقس( .

الصندوق(، كما يحق للصندوق االستثمار في  قيمة أصول صافي % من100على أالسوق المحلي ودول مجلس التعاون الخليجي )بحد 

   الصندوق. قيمة أصول صافي % من30على أاألسواق العالمية بحد 

  سنيكون الحد األدنى للتصننيف االئتماني السنتثمارات الصنندوق واألطراف النظيرة حسنب ما تحدده إحدى وكاالت التصننيف االئتماني

 أصننولقيمة  صننافي % من50بنسننبة  -BBB/ فيتش  Baa3/ موديز  -BBBالدولية والمصنننفة بحد أدنى كالتالي: سننتاندرد آند بورز 

 .الصندوق

  سنننيكون الحد األعلى السنننتثمارات الصنننندوق في االسنننتثمارات واألطراف النظيرة التي لديها تصننننيف ائتماني تحت درجة االسنننتثمار

مدير الصندوق بتصنيف جودة االستثمارات سيقوم ، الصندوق % من صافي قيمة أصول50والتي ليس لديها تصنيف ائتماني ما نسبتة 

  .وآلية تقييم المخاطر الداخلية المعتمدة من مدير الصندوق على استقرار وسالمة المركز المالي داخلياً بناء

  صندوق صناديق االستثمارية باختيار يقوم مدير ال شرعية االستثمار في ال شابهة والمتوافقة مع المعايير ال العامة ذات االستراتيجية الم

% من 25رقابية مماثلة خارج المملكة ذات مسنننتوى المخاطر المماثلة بنسنننبة ال تتجاوز والمرخصنننة من هيئة السنننوق المالية او لهيئة 

صافي قيمة أصول الصندوق وذلك عن طريق معايير منها مستوى مخاطر الصندوق، أداء الصندوق التاريخي، قيمة أصول الصندوق 

 ت الصندوق وسياسات االستثمار الخاصة بمدير الصندوق.ومراجعة القوائم المالية للصندوق والتقارير الدورية والتي توضح استثمارا

 

 االستثمار.نسبة  .د

 :بحدها األدنى واالعلى لصندوقنسب استثمارات ايوضح الجدول التالي 

 

 الحد األعلى الحد األدنى نوع االستثمار

 %100 %60 صكوك

أدوات الدين صناديق النقد، أدوات أسواق النقد وصناديق أدوات أسواق النقد و

 ذات الطرح العام
5% 40% 

 %10 %0 المنتجات المركبة 

 

  يتم تحديد الحد األدنى للتصننننيف االئتماني السنننتثمارات الصنننندوق واألطراف النظيرة حسنننب ما تحدده إحدى وكاالت التصننننيف االئتماني

لالسنتثمارات  الداخلية المعتمدة لدى مدير الصنندوقعن طريق الية التقييم الدولية: سنتاندرد آند بورز / موديز / فيتش / كابيتال انتيليجنس او 

. لمدير الصندوق الحق المطلق في تصنيف أداء استثمار معينة او طرف نظير )تصنيف ائتماني استثماري او اقل من التصنيف الغير مصنفة

 التصنيف. الخارجية لتحديداالئتماني االستثماري( وقد يعتمد في تقديره على األبحاث الداخلية او عن طريق المصادر 

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

سبياً. ى أصول وهي الحاالت التي يعتقد مدير الصندوق أنه من الممكن أن تؤثر عل أن ظروف السوق أو الظروف االقتصادية غير مالئمة ن

الصندوق أو أهدافه بشكل سلبي نتيجة أي من العوامل االقتصادية مثل االنكماش االقتصادي ومعدالت التضخم وانخفاض أسعار النفط و/أو 

ح ائالسننياسننية مثل في حال تغيير القوانين في البلدان التي يسننتثمر الصننندوق فيها أصننوله و/أو التنظيمية المتغيرة مثل تغير التشننريعات واللو

 وأنظمة المحاسبة.

ن تكون قصيرة حسب أسيقوم مدير الصندوق بالعمل على حماية استثمارات العمالء في االستثمارات المأمونة قصيرة األجل للفترة والتي متوقع 

 الظروف غير المالئمة واحتساب الرسوم اإلدارية كما هي خالل الفترة.

 

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

. مكان إقامة الُمصِدرين هو وقد تشمل من بينها البنك السعودي الفرنسي العالميةأسواق مجلس التعاون الخليجي واألسواق السوق السعودي، 

خليجي )نشاطه التجاري  المعيار الرئيسي لتحديد الموقع الجغرافي، وبالتالي فإن الصكوك / األداة المالية الصادرة عن ُمصدر سعودي أو

ستظل مصنفة كشركة محلية أو  -الرئيسي في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي( ولكنها مدرجة في بورصة عالمية 

ية السعودية ودول خليجية. بينما يقصد بالصكوك / األداة المالية المصنفة عالمياً أن المصدر أو المستفيد األساسي موجود خارج المملكة العرب

 مجلس التعاون الخليجي أو أن النشاط التجاري الرئيسي خارج المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.

 

 استثمار مدير الصندوق في وحدات الصندوق. .و

لحسابه على أال يمارس هو أو أي يجوز لمدير الصندوق وتابعيه االستثمار في الصندوق ( من الئحة صناديق االستثمار، 15بحسب المادة )

 من تابعيه حقوق التصويت المرتبطة بالوحدات التي يملكونها.
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وسننننيقوم مدير الصننننندوق باإلفصنننناح عن تفاصننننيل اسننننتثماراته في وحدات الصننننندوق، وذلك بنهاية كل ربع في الموقع االلكتروني لمدير 

شركة  الصندوق سعوديةوالموقع االلكتروني ل يصدرها مدير الصندوق وفي القوائم المالية، وسوف يعامل  التقارير التي وكذلك في تداول ال

 هذا االستثمار معاملة مماثلة لوحدات المشتركين في الصندوق.

 

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

)ب( لغرض االستثمار.  3ائتماني شامل للصكوك واألدوات المالية األخرى على النحو المحدد في القسم سيقوم مدير الصندوق بإجراء تحليل 

سيقوم مدير الصندوق أيًضا بتحليل التصنيف االئتماني للصكوك الصادرة إما من قبل وكاالت التصنيف االئتماني الدولية أو االعتماد على 

)ج(.  3لن تتعارض حدود االستثمار في الصندوق مع حدود االستثمار المذكورة في الفقرة  معايير التصنيف الداخلية لهذا الغرض. سوف

سيتولى مدير الصندوق أيًضا شراء وبيع الصكوك وأدوات االستثمار األخرى في السوق باإلضافة إلى إطالة أو تقصير المتوسط المرجح 

لتاريخ استحقاق الصندوق استجابة لحركة أسعار الفائدة السائدة في السوق. من المتوقع أن يكون المتوسط المرجح لتاريخ استحقاق استثمارات 

 سنوات، كما أنه من الممكن أن يتغير ذلك حسب توقعات السوق. 3-2الصندوق حوالي استثمارات 

لألسواق المحلية ت االقتصادية الهامة ومعدالت الفائدة المتوقعة للفرص االستثمارية المؤشرا بشكل مستمريقوم مدير الصندوق بإجراء التقييم 

 .والخليجية والعالمية

 

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

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

سيعتمد مدير  لن يستثمر الصندوق في أي ورقة مالية غير متوافقة مع الشريعة اإلسالمية كما هو محدد من قبل اللجنة الشرعية للصندوق. 

ر الصندوق على إرشادات الشريعة اإلسالمية المقدمة من المؤسسات المعتمدة. ألغراض التوافق مع الشريعة اإلسالمية، لمدير الصندوق التقدي

ق في تحديد توافق الورقة المالية للمعايير الشرعية بما يخدم مالكي وحدات الصندوق. لن يستثمر مدير الصندوق في الصكوك ذات خيار المطل

 .sinking fundأو األدوات المالية ذات خاصية اإلغراق  putable sukuksالمضّمن لمصدر الصك  البيع

 

 األصول األخرى التي يمكن للصندوق االستثمار فيها.القيود على أنواع األوراق المالية أو   ط. 

 .من شروط واحكام الصندوق 3سيقوم مدير الصندوق باعتماد حدود االستثمار وقيود االستثمار المذكورة في الفقرة   -      

الئحة ( من 41المذكورة في المادة )بالقيود والحدود  السعودي الفرنسي كابيتال للدخل الثابتيلتزم مدير الصندوق خالل إدارته لصندوق          

 والتي تنص على ما يلي: وشروط وأحكام الصندوق        صناديق االستثمار 

 :خر وفق الضوابط اآلتيةأموال الصندوق في صندوق استثمار آيجب أن يكون استثمار أصول و (أ

في الصناديق المسجلة لدى الهيئة، أو صناديق استثمارية خارج أن يكون استثمار أصول وأموال الصندوق محصوًرا في االستثمار  .1

المحض تقييم  المملكة تخضع إلشراف هيئة رقابية تطبق معايير ومتطلبات تنظيمية مماثلة لتلك التي تطبقها الهيئة. وللهيئة وفقاً لتقديرها

 .قها الهيئةما إذا كانت تلك المعايير والمتطلبات التنظيمية مماثلة على األقل للتي تطب

أن ال يتجاوز استثمار أصول وأموال الصندوق في الصناديق الخاصة أو في األصول غير القابلة للتسييل وفقًا لما هو منصوص عليه  .2

 .٪ من صافي قيمة أصول الصندوق10في الفقرة )ي( من هذه الئحة االستثمار ما نسبته 

٪ من صافي قيمة أصوله في وحدات صندوق استثمار اخر، أو في وحدات 25أن ال يتجاوز استثمار أصول وأموال الصندوق ما نسبته  .3

 .صناديق استثمار مختلفة صادرة عن ذات مؤسسة السوق المالية

 الصندوق. ٪ من األوراق المالية الُمصدرة ألي ُمصِدر واحد لمصلحة10ال يجوز امتالك نسبة تزيد على  (ب

٪ من صافي 10االستثمار، ال يجوز استثمار نسبة تزيد على صناديق ( من الفقرة )ب( من الئحة 3مع مراعاة ما ورد في الفقرة الفرعية ) (ت

٪ من صافي 20قيمة أصول الصندوق في أي فئة أوراق مالية صادرة عن ُمصِدر واحد، وفي جميع األحوال ال يجوز استثمار نسبة تزيد على 

 ندوق في جميع فئات األوراق المالية للُمصِدر الواحد.قيمة أصول الص

 االستثمار:صناديق تستثنى االستثمارات اآلتية من أحكام الفقرة )د( من الئحة  (ث

االستثمار في أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة والمقومة بعملة الصندوق، وإذا كانت مقومة بغير عملة الصندوق، فال يجوز أن  .1

 ٪ من صافي قيمة أصول الصندوق.35االستثمار فيها ما نسبته يتجاوز 

٪ من 35االستثمار في أدوات الدين الصادرة عن جهة سيادية من غير حكومة المملكة، على أن ال يتجاوز االستثمار فيها ما نسبته  .2

 صافي قيمة أصول الصندوق.

ن أدوات الدين المدرجة الصادرة عن ُمصِدر واحد، على أن ال ٪ من صافي قيمة أصول الصندوق في فئة واحدة م10استثمار أكثر من  .3

 ٪ من صافي قيمة أصول الصندوق.20يتجاوز االستثمار فيها ما نسبته 

من الئحة االستثمار، وباستثناء االستثمار في الصناديق االستثمارية، ال يجوز أن مع مراعاة أحكام الفقرة )ج( من المادة الحادية و األربعون  (ج

٪ من صافي قيمة أصول الصندوق ، ويشمل 25مجموع استثمارات الصندوق في جهات مختلفة تنتمي إلى نفس المجموعة ما نسبته  تتجاوز

 .ذلك االستثمارات في األوراق المالية الصادرة عنها، وصفقات سوق النقد المبرمة معها، والودائع البنكية لديها

 .يمة أصول الصندوق الذي تم تملك وحداته٪ من صافي ق20ال يجوز امتالك نسبة تزيد على  (ح
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 .٪ من صافي قيمة أصوله15ال يجوز أن يتجاوز اقتراض الصندوق ما نسبته  (خ

 .من صافي قيمة أصول الصندوق في عقود المشتقات %15ال يجوز استثمار أكثر من  (د

 .% من صافي قيمة أصول الصندوق في أصول غير قابلة للتسييل10ال يجوز استثمار أكثر من  (ذ

لنقد ال يجوز أن تشمل محفظة الصندوق أي ورقة مالية يكون مطلوباً سداد أي مبلغ مستحق عليها، إال إذا أمكن تغطية هذا السداد بالكامل من ا (ر

 أيام. 5أو األوراق المالية التي يمكن تحويلها إلى نقد من محفظة الصندوق خالل 

 

 صناديق آخرون. امدير الصندوق أو مديرو استثمار يديرهاحد استثمار أصول الصندوق في وحدات صندوق أو صناديق ي. 

وحدات الصناديق االستثمارية العامة ذات االستراتيجية المشابهة والمتوافقة مع المعايير الشرعية والمرخصة من  يحق للصندوق االستثمار في

 % من صافي قيمة أصول الصندوق.25بنسبة ال تتجاوز رقابية مماثلة خارج المملكة ذات مستوى المخاطر المماثلة  هيئة السوق المالية او لهيئة

 % من صافي قيمة أصول الصندوق الذي تم تملك وحداته.20لن يتملك الصندوق نسبة تزيد على 

 .استثمار يديرها مدير الصندوق أو مديرو صناديق آخرونصندوق أو صناديق سيتحمل الصندوق أي رسوم محتسبة على االستثمار في وحدات 

 

ك. صالحيات الصندوق في اإلقراض واالقتراض، وسياسة مدير الصندوق بشأن ممارسة هذه الصالحيات، وسياسته فيما يتعلق 

 برهن أصول الصندوق.

التقدير المطلق لمدير الصندوق لتغطية وذلك حسب معايير اللجنة الشرعية للصندوق يحق للصندوق الحصول على تمويل متوافق مع 

 االستردادات.

 لن يقوم الصندوق بالحصول على تمويل لغرض االستثمار، كما لن يقوم باالقراض او رهن أصوله.

 

 ل. الحد األعلى للتعامل مع أي طرف نظير.

٪ من صافي قيمة األصول. سيتم تضمين االستثمار 25لن يتجاوز استثمار الصندوق في األطراف النظيرة المختلفة المنتمين إلى نفس المجموعة 

تشير  -. لمدير الصندوق الحق في تحديد "المجموعة". بشكل عام في تحديد حد التعرض للمجموعةفي الصكوك وصناديق أسواق المال والودائع 

)ب( بما في ذلك الشركات التابعة والُمصدرون حيث  3وعة" ضمنًا إلى الُمصدر لجميع األدوات المالية المحتملة كما هو محدد في القسم "المجم

. لن بآلية تقييم المخاطر الداخلية المعتمدة من مدير الصندوقيكون للُمصدر الرئيسي ملكية أغلبية في المصدر النهائي. سيسترشد مدير الصندوق 

 نطبق على اإلصدارات السيادية.ي

 

 م. سياسة مدير الصندوق إلدارة مخاطر الصندوق.

)أ(. سيضمن  3يجب أن تكون قرارات االستثمار التي يتخذها مدير الصندوق متفقة مع ممارسات االستثمار التي تلبي األهداف المحددة في الفقرة 

 دارته للصندوق:إمدير الصندوق االتي خالل 

 ة الكافية في الصندوق لتلبية أي طلب استرداد متوقع للصندوق االستثماري.توافر السيول 

 تستند االستثمارات إلى توزيع المخاطر دون اإلخالل بأية أهداف وسياسات وشروط وأحكام استثمارية. 

 .يتم تقييم المخاطر على أساس دوري 

 

 :ومخاطر السيولة، وتكون إدارتها كالتالييتعرض الصندوق لمخاطر أسعار العموالت الخاصة ومخاطر االئتمان 

 يتعرض الصندوق لمخاطر أسعار العموالت على موجوداته التي تحمل عمولة بما فيها الصكوك المقتناه  - مخاطر أسعار العموالت الخاصة

التغيرات في أسعار العموالت بصورة وللحد من هذه المخاطر يقوم مدير الصندوق بمراقبة  .بالتكلفة المطفأة والودائع المتوافقة مع الشريعة

 .منتظمة

 يتعرض الصندوق لمخاطر االئتمان بشأن األرصدة لدى البنوك واالستثمارات المقتناه بالتكلفة المطفأة والودائع المتوافقة  - مخاطر االئتمان

أطراف ذات تصنيف ائتماني جيد او سمعة  يسعى مدير الصندوق للحد من مخاطر االئتمان بالتعامل مع .مع الشريعة والذمم المدينة األخرى

جيدة لألطراف ذات التصنيف االئتماني دون درجة االستثمار او الغير مصنفة ومراقبة التعرض ووضع حدود لالستثمارات الفردية يحددها 

 مدير الصندوق داخلياً. 

 

 ن. المؤشر االسترشادي.

Ideal Ratings Global Sukuk Active Index-Price Return شركة يتم احتسابه والمقدم عن طريق  والذيIdealRatings ةمزودال 

يتم احتساب المؤشر بشكل يومي ويتضمن الصكوك الشرعية ذات العائد الثابت والمتغير والمقومة بالدوالر االمريكي، يتم إعادة تقييم للمؤشرات.  

 المؤشر بشكل شهري من قبل مزود المؤشر.

الصول التي تتماشى مع األصول التي يبني عليها مدير الصندوق مجال الصندوق االستثماري من ناحية الشرعية، يتكون المؤشر من قائمة من ا

 التصنيف االئتماني، التوزيع الجغرافي ومدد اإلصدار.
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 س. عقود المشتقات.

 لن يقوم الصندوق باالستثمار في عقود المشتقات.

 

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

 .ال يوجد

 

 :الصندوقالمخاطر الرئيسية لالستثمار في  .4

و يعتبر الصندوق متوسط المخاطر وال تستطيع شركة السعودي الفرنسي كابيتال التأكيد بأن زيادة ستحدث في قيمة االستثمارات في الصندوق. أ .أ

والدخل الناتج عنها يمكن أن تهبط، وليس هناك من ضننمان يمكن أن تقدمه شننركة السننعودي الفرنسنني كابيتال أن قيمة االسننتثمارات في الصننندوق 

 ، كما ان الصندوق قد يتعرض لتقلبات مرتفعة في األداء بسبب تكوين استثماراته.بشأن تحقيق أهداف االستثمار التي وضعها الصندوق

السابق للمؤشر ال يعد مؤشراً على أداء الصندوق في المستقبل، وذلك ألن أداء الصندوق عرضة  إن األداء السابق لصندوق االستثمار أو األداء .ب

للتذبذبات بحسنننننب أوضننننناع السنننننوق المالية، لذا من الممكن أن تقل قيمة الوحدات أو أن يخسنننننر مالكو الوحدات بعض أو جميع رأس المال الذي 

 استثمروه.

 ء المطلق لصندوق االستثمار أو أداءه مقارنة بالمؤشر سوف يتكرر أو يماثل األداء السابق.ال يوجد ضمان لمالكي الوحدات أن األدا . .ج

ب إن االستثمار في صندوق السعودي الفرنسي كابيتال للدخل الثابت ال يعد إيداعاً لدى أي بنك، حيث أن أصول الصندوق بطبيعتها عرضة لتذبذ .د

 األسعار ارتفاعا وانخفاضاً.

المستثمرون من استرجاع بعض مبالغهم المستثمرة أو كلها، وينصح األشخاص القيام باالستثمار في الصندوق فقط إذا كانوا قادرين قد ال يتمكن  .ه

 سارة والتي قد تكون كبيرة أحياناً.على تحمل الخ

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

 :قيمة أصول الصندوق وعائداته

 لةالمخاطر المتع باالئتمان واألطراف المقاب قة  ية  - ل مال بل نتيجة للتغيير في اإلدارة والمالءة ال مالي للطرف المقا مخاطر التغيير في المركز ال

في الوفاء بالتزاماته والعقود المتفق عليها. سنننيؤثر التقصنننير من جانب  والطلب على منتجاتهم وخدماتهم مما قد يؤدي إلى تقصنننير الطرف المقابل

 الطرف المقابل سنننلبًا على سنننعر الوحدة. يتعرض الصنننندوق لمخاطر األدوات المالية التي تقل عن درجة االسنننتثمار والتي تحمل مخاطر ائتمانية

ا على التصنننيفات والتصنننيفات الداخلية التي ومخاطر الطرف المقابل أعلى مقارنة بإصنندارات الدرجة االسننتثمارية. يع تمد مدير الصننندوق أيضننً

 يقدمها بائعو الطرف الثالث لهذا الغرض.

 المخننناطر الناشنننئة عنننن تذبنننذب قيمنننة األدوات المالينننة نتيجنننة للتغينننر فننني سنننعر الفائننندة، ممنننا قننند ينننؤثر سنننلبًا  - مخااااطر تقلباااات معااادالت الفائااادة

ممننا قنند يكننون لننه تننأثير سننلبي علننى أداء  يتننأثر تقيننيم الصننندوق سننلبًا بسننبب ارتفنناع أسننعار الفائنندة.علننى أداء الصننندوق وسننعر الوحنندة. قنند 

 الصندوق وقيمة وحداته.

 على التي تكون مرتبطه باسننتثمارات الصننندوق، مثل اسننتثمارات األوراق المالية المدعومة بأصننل  قد يؤثر تذبذب أسننعار السننلع - مخاطر الساالع

 مما قد يكون له تأثير سلبي على أداء الصندوق وقيمة وحداته. قيمة وأرباح الصندوق.

 هي الريال الرئيسننننية عملة الصننننندوق وبما ان قد تتقلب قيمة األوراق المالية نتيجة لتغير في صننننرف أسننننعار العمالت األجنبية.  - مخاطر العملة

الحماية من التقلبات في األسعار. أي استثمار بعمالت غير العملة يقوم مدير الصندوق حسب تقديره باستخدام أدوات مالية تساهم في قد  ،السعودي

)لاير سعودي( سوف يحمل مخاطر تقلبات أسعار الصرف بما في ذلك أي مخاطر تنشأ عن فك ربط الريال السعودي أو أي الرئيسية للصندوق 

 صندوق وقيمة وحداته.مما قد يكون له تأثير سلبي على أداء ال عملة خليجية مقارنة بالدوالر األمريكي.

 ينطننننوي  هنننني المخنننناطر التنننني قننند يتعننننرض لهننننا الصننننندوق فنننني تننننوفير السنننيولة الالزمننننة للوفنننناء بااللتزامننننات الماليننننة. - مخااااطر الساااايولة

قننند يكنننون النخفننناض السنننيولة فننني السنننوق تنننأثير سنننلبي علنننى أسنننعار  علنننى مخننناطر سنننيولة.االسنننتثمار فننني الصنننكوك والودائنننع المصنننرفية 

السنننوق. قننند يكنننون مننندير الصنننندوق ملزًمنننا ببينننع األوراق المالينننة بسنننعر اقنننل منننن أسنننعار السنننوق السنننائدة بسنننبب زينننادة العنننرض فننني تننناريخ 

فننني تأجينننل عملينننات االسنننترداد يحنننتفظ مننندير الصنننندوق بنننالحق  -٪ منننن قيمنننة الصنننندوق 10معنننين. إذا تجننناوز إجمنننالي عملينننات االسنننترداد 

هننذه إلنننى ينننوم التعامنننل التنننالي علنننى أسننناس تناسنننبي. قننند يتعننرض أداء الصنننندوق لخسنننائر بسنننبب عملينننات االسنننترداد الكبينننرة وقننند يجننند مننندير 

ممنننا  (.OTCالصنننندوق صنننعوبة فننني تسنننييل األوراق المالينننة الصنننادرة عنننن طرينننق االكتتننناب الخننناص واألوراق المالينننة خنننارج البورصنننة )

 يكون له تأثير سلبي على أداء الصندوق وقيمة وحداته.قد 

 هنننني مخنننناطر التغيننننر فنننني األوضنننناع االقتصننننادية كاالنكمنننناش االقتصننننادي ومعنننندالت التضننننخم  - مخاااااطر اقتصااااادية وتشااااريعية وسياسااااية

لنننى أداء الصنننندوق وانخفننناض أسنننعار الننننفط أو السياسنننية أو األسنننواق التننني يهننندف الصنننندوق إلنننى االسنننتثمار بأسنننواقها والتننني قننند تنننؤثر ع

سنننلباً، كنننذلك فنننإن التغينننرات فننني البيئنننة التنظيمينننة والتشنننريعات وأنظمنننة المحاسنننبة واللنننوائح المحلينننة، والحكومينننة قننند يكنننون لهنننا تنننأثير سنننلبي 

 على أداء الصندوق وقيمة وحداته.

 المالينننة الصنننادرة عنننن شنننركات ومؤسسنننات قننند تنطنننوي األوراق المالينننة األجنبينننة واألوراق  - ألساااواق العالمياااةمخااااطر االساااتثمار فاااي ا

مالينننة لهنننا اعمنننال فننني الخنننارج علنننى مخننناطر تتعلنننق بنننالظروف السياسنننية واالقتصنننادية والنظامينننة فننني هنننذه الننندول، وتشنننمل هنننذه المخننناطر 
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خطننننر التغييننننر فنننني األوضنننناع االقتصننننادية كاالنكمنننناش االقتصننننادي ومعنننندالت التضننننخم او السياسننننية كالشننننكوك الناتجننننة عننننن التغيننننرات 

ة لسياسنننية العالمينننة واإلقليمينننة او النظامينننة كانهينننار النظنننام المنننالي لهنننذه الننندول، وكنننذلك التغينننرات فننني البيئنننة التنظيمينننة والتشنننريعات وأنظمنننا

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

 قيمنننة أصنننول الصنننندوق يمكنننن أن تتنننأثر بعوامنننل مختلفنننة ولكنننن غينننر محننندودة، منهنننا يقبنننل المشنننترك أن  - المخااااطر المتعلقاااة بأحااادا  معيناااة

 مما قد يكون له تأثير سلبي على أداء الصندوق وقيمة وحداته. .عوامل سياسية واقتصادية وعوامل تتعلق بالتشريعات واألنظمة

دير الصنننندوق لن يكون ملزم بقبول طلب اسنننترداد يفهم المشنننترك ويوافق على أن قيمة وحدات الصنننندوق معرضنننة للصنننعود والهبوط، و أن م

الوحدات بقيمة الطرح، ويتحمل مالك الوحدات المسننننئولية عن أي خسننننارة مالية قد تترتب على االسننننتثمار في الصننننندوق، علما بأن االسننننتثمار 

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

 الحكومينننة أو  القنننرارات -علنننى سنننبيل النننذكر ال الحصنننر -هننني المخننناطر الناتجنننة عنننن ظنننروف قننناهرة مثنننل  - الظاااروف القااااهرة مخااااطر

الحنننننروب أو االضنننننطرابات المدنينننننة أو العصنننننيان المننننندني أو الكنننننوارث الطبيعينننننة أو الحصنننننار االقتصنننننادي أو المقاطعنننننة التجارينننننة أو 

القننرارات التشننريعية لألسنننواق أو تعليننق التنننداول أو عنندم الننتمكن منننن التواصننل منننع السننوق ألي سننبب كنننان أو تعطننل لنظنننام الحاسننب اآللننني 

ضنننع لسنننيطرة مننندير الصنننندوق أو الصنننناديق التننني يسنننتثمر فيهنننا.  فننني حنننال وقنننوع أي منننن أحنننداث الظنننروف القننناهرة أو أي سنننبب ال يخ

وفقننناً لمننا يقتضنننيه حنندث القنننوة القننناهرة. كمننا سنننيقوم مننندير الصننندوق بنننإعالن حننندث منننن طلبننات إسنننترداد الصنننندوق  اتلتزامننإفسننيتم تأجينننل 

وتجنندر  ممننا قنند يكننون لننه تننأثير سننلبي علننى أداء الصننندوق وقيمننة وحداتننه.لصننندوق. القننوة القنناهرة وسننيكون ملننزم لجميننع المسننتثمرين فنني ا

اإلشنننارة إلنننى أن مننندير الصنننندوق لنننن يكنننون مسنننئوالً تجننناه منننالكي الوحننندات ألي خسنننارة مؤقتنننة أو دائمنننة السنننتثماراتهم سنننواء بشنننكل مباشنننر 

 أو غير مباشر بسبب أي قوة قاهرة.

 تتمثننننل مخنننناطر االسننننتثمارات الشننننرعية فنننني حننننال خننننروج أحنننند االسننننتثمارات عننننن المعننننايير  - مخاااااطر متعلقااااة باالسااااتثمارات الشاااارعية

الشنننرعية للصنننندوق ممنننا ينننؤدي النننى النننتخلص منننن هنننذه االسنننتثمارات بأسنننعار قننند تكنننون غينننر مناسنننبة ممنننا ينننؤثر سنننلباً علنننى أداء الصنننندوق 

 وسعر الوحدة.

  ندوق اال فننني صنننناديق مماثلنننة لنننه فننني االسنننتراتيجية ومسنننتوى لنننن يسنننتثمر الصننن -األخااارى مخااااطر االساااتثمار فاااي صاااناديق االساااتثمار

 المخاطر، لكن قد تنتج مخاطر بسبب تقلبات سعر وحدة الصندوق المستثمر فيه مما يؤثر سلباً على أداء الصندوق وسعر الوحدة.

 ألدوات المالينننة األخنننرى واقننند تننننتج مخننناطر متعلقنننة باالسنننتثمارات فننني الصنننكوك غينننر المصننننفة  - مخااااطر االساااتثمارات غيااار المصااانفة

 مصدر قد يؤدي الى التأثير سلباً على قيمة صافي أصول الصندوق وسعر الوحدة.لحيث ان تغير الوضع المالي ل

 وهننني المخننناطر الناتجنننة عنننن خفنننض التصننننيف االئتمننناني إلصننندار الصنننكوك او الُمصنننِدر او الطنننرف  - مخااااطر تغيااار التصااانيف االئتمااااني

 االستثمارية االخرى مما يؤدي الى التأثير سلباً على قيمة صافي أصول الصندوق وسعر الوحدة.النظير لألدوات 

 قننند توجننند خينننارات اسنننتدعاء او اسنننترداد مبكنننر منننن قبنننل المصننندر لنننبعض اسنننتثمارات الصنننندوق فننني  - مخاااطر حاااق االساااتدعاء واالساااترداد

 ً  على قيمة صافي أصول الصندوق وسعر الوحدة. الصكوك او أدوات االستثمار األخرى مما يؤدي الى التأثير سلبا

 قنند يتننأثر تقيننيم الصننندوق سننلبًا عننند التسننوية المتننأخرة للمبلننغ األساسنني واألربنناح. قنند يتننأخر الطننرف المقابننل أو يتخلننف  - مخاااطر التسااوية

 عن الوفاء بالتزاماته وقد يتكبد االستثمار خسارة في هذه االستثمارات.

 السنننتثمار فننني الصنننندوق لمخننناطر ضنننريبية حالينننة او محتملنننة مثنننل القيمنننة المضنننافة وهنننو منننا قننند ينننؤدي النننى يخضنننع ا - المخااااطر الضاااريبية

 التأثير سلباً على قيمة صافي أصول الصندوق وسعر الوحدة.

 إن المنتجننننات المركبننننة عرضننننة لمخنننناطر  - مخاااااطر االسااااتثمار فااااي المنتجااااات المركبااااة المتوافقااااة مااااع المعااااايير الشاااارعية للصااااندوق

االئتمنننان األساسنننية وتغيينننر التصننننيف االئتمننناني. وفننني حنننال حننندوث واقعنننة منننن وقنننائع االئتمنننان كنننالتخلف عنننن الننندفع أو إعنننادة الهيكلنننة 

واإلفنننالس والرفض/الوقنننف قننند تسنننترد المنتجنننات المركبنننة بقيمنننة أقنننل منننن قيمتهنننا االسنننمية، كمنننا أن القيمنننة السنننوقية للمنتجنننات المركبنننة قننند 

 ً تبعنننناً لحركننننة أسننننعار الفائنننندة وأداء المصنننندر و/أو المؤشننننرات والحالننننة الماليننننة للمصنننندر/ الضننننامن/ األصننننول  تتحننننرك صننننعوداً او هبوطننننا

المرتهننننة علنننى سنننبيل الضنننمان والتصننننيف االئتمننناني أو الجننندارة المتصنننورة فننني السنننوق وعوامنننل أخنننرى. وعلنننى اعتبنننار أن هنننذه المنتجنننات 

بنند خسننائر فنني حننال تسننييلها ممننا يننؤثر علننى قيمتهننا السننوقية وبالتننالي علننى أداء ال تتننوافر بهننا سننوق منتظمننة قنند يضننطر منندير الصننندوق لتك

 الصندوق وصافي قيمة أصوله وسعر الوحدة.

 قد يملك بعض عمالء الصندوق نسبة كبيرة من أصوله مما قد يؤثر على توزيع  - على نسبة كبيرة من اصول الصندوق مخاطر السيطرة

ة انسحاب ألحد او مجموعة من هؤالء العمالء المسيطرين، وذلك قد يؤثر على أداء الصندوق وصافي استثمارات الصندوق في حال تمت عملي

 قيمة أصوله وسعر الوحدة.

 

ون يتحمل المستثمر كامل المسؤولية عن أي خسارة مالية قد تترتب على االستثمار في الصندوق والناتجة عن أي من المخاطر المذكورة أعاله، د

 مدير الصندوق ماعدا اإلهمال المتعمد من مدير الصندوق. أي ضمان من جانب

 

 آلية تقييم المخاطر: .5
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سيلتزم مدير الصندوق بمعايير االستثمار وحدوده لمختلف فئات يقر مدير الصندوق بوجود آلية داخلية لتقييم المخاطر المتعلقة بأصول الصندوق 

 األصول لتخفيف المخاطر.

 المتابعة الدورية ألصول الصندوق كما يلي:يقوم مدير الصندوق بالعمل على 

  المتابعة الشهرية من ادارة المخاطر لحجم استثما ر الصناديق االستثمارية في االوراق المالية والمتضمنة اي تغير في حجم تملك الورقة

 .المالية بشكل منفرد واالوراق المالية بشكل كامل من حجم الصندوق االستثماري

 ن ادارة المخاطر لنسبة تملك الصندوق االستثماري من حجم االصدار الكلي للورقة الماليةالمتابعة الشهرية م. 

 المتابعة الربع سنوية من ادارة المخاطر ألي تغيير في التقييم االئتماني لجهة االصدار وبلد المصدر. 

  القرار االستثماري والتي من شأنها التأثير على اي تغيير يطرأ على شروط واحكام الصندوق االستثماري او تغيير في استراتيجية اتخاذ

 معايير المخاطر الحالية للصندوق االستثماري.

ق وفي حالة وقوع أحد من هذه المخاطر، يقوم مدير الصندوق بإبالغ إدارتي االلتزام والمخاطر بتفاصيل طبيعة المخاطر وتأثيرها على الصندو

ير على مالكي الوحدات سيقوم مدير الصندوق بتقليل أثر المخاطر من خالل تحديد اإلجراءات التي والفترة المتوقعة الستمرار ذلك، ودون التأث

لتجنب  سيتم اتخاذها وتحديد إطار زمني للتنفيذ وتاريخ التصحيح المتوقع. كما سيعمل مدير الصندوق على تحسين اآللية الداخلية لتقييم المخاطر

 هذا النوع من المخاطر في المستقبل.

 ا.تبع مدير الصندوق أفضل الممارسات لتقييم المخاطر المذكورة اعاله والتعامل معها بأخذ باالعتبار طبيعة األصول المستثمر فيها ونوعيتهسي

ل حيايقوم مجلس إدارة الصندوق بتقييم آلية تعامل مدير الصندوق مع المخاطر المتعلقة بأصول الصندوق وفقاً لسياسات وإجراءات مدير الصندوق 

 .رصد المخاطر المتعلقة بالصندوق وكيفية التعامل معها

 

 الفئة المستهدفة لالستثمار في الصندوق:  .6

 يستهدف الصندوق المستثمرين األفراد واألشخاص االعتبارين والجهات الحكومية الراغبين باالستثمار بشكل أساسي في الصكوك، والذين تنطبق

والمذكورة مراعاة المخاطر المرتبطة باالستثمار في الصندوق وعليهم شروط المالئمة لالستثمار في هذا الصندوق مع مراعاة أهداف الصندوق 

قراره فيما يتعلق باالستثمار في ن قبل أي مستثمر محتمل قبل اتخاذ ويجب دراسة وفهم تلك المخاطر بعناية مروط واحكام الصندوق، في ش

دافه الصندوق. كما يتعين على المستثمر معرفة وفهم األوراق المالية واألسواق والمخاطر ذات العالقة وأن يأخذ في اإلعتبار وضعه المالي وأه

 ئمة االستثمار في الصندوق.وتقييم مدى مال فهمارية. وينصح مدير الصندوق باألخذ بمشورة مستشار مهني مرخص في حال تعذر االستثم

 

 قيود / حدود االستثمار: .7

بالقيود والحدود التي تفرضنننها الئحة صنننناديق االسنننتثمار وشنننروط الثابت للدخل كابيتال الفرنسننني يلتزم مدير الصنننندوق خالل إدارته لصنننندوق 

 .وأحكام الصندوق

 

 العملة: .8

 عملة الصندوق هي الريال السعودي.

عملة الصننندوق سننيقوم مدير الصننندوق بتحويلها إلى عملة الصننندوق طبقاً ألسننعار الصننرف مختلفة عن في حال تم اسننتالم مبلغ االشننتراك بعملة 

 لدى مدير الصندوق.السائدة المتوفرة 

 

 مقابل الخدمات والعموالت واألتعاب: .9

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

 :جميع أنواع المدفوعات تكون مستحقة من أصول الصندوق، وتكون تلك الرسوم والمصاريف على النحو التالي

 

والتشغيل رسوم الحفظ  

 

 صافي قيمة أصول الصندوق سنوي.% من 0.05رسوم التشغيل: 

 % من صافي قيمة أصول الصندوق سنوي.0.05رسوم الحفظ: 

 رسوم اإلدارة

  :يدفع مالكي الوحدات رسوم إدارة إلى مدير الصندوق على النحو التالي

% من صافي أصول الصندوق بعد خصم المصاريف 0.50يدفع مالكي الوحدات من الفئة )أ( رسوم إدارة مقدارها  -

  .األخرى وااللتزامات المستحقة سنويا

% من صننننننافي أصننننننول الصننننننندوق بعد خصننننننم 0.75يدفع مالكي الوحدات من الفئة )ب( رسننننننوم إدارة مقدارها  -

  .سنويا المصاريف األخرى وااللتزامات المستحقة

تحتسنب الرسنوم بصنورة تراكمية بشنكل يومي ويتم خصنمها بشنكل شنهري، وينطبق ذلك على جميع مالكي الوحدات 

 .حيث ستتم معاملتهم بالمساواة

لن يكون ألي فئة اسننتراتيجيات وأهداف اسننتثمار تختلف عن اسننتراتيجيات وأهداف االسننتثمار لفئات أخرى من نفس 

  .الصندوق
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ق أن يتنازل عن جزء أو كل قيمة الرسننننوم اإلدارية التي يسننننتقطعها في أي وقت حسننننب تقديره يحق لمدير الصننننندو

يعاملوا بالمسننننننناواة من قبل مدير  وأنالمطلق على أن يتمتع جميع مالكي الوحدات بجميع الفئات بحقوق متسننننننناوية 

 الصندوق.

 المشتركة، ال يوجد رسوم لالسترداد بإستثناء رسوم االسترداد المبكر.% من قيمة الوحدات 1رسوم االشتراك  رسوم االشتراك واالسترداد

 رسوم االسترداد المبكر

% من قيمة 3لمستثمري االشتراكات العينية في حال االسترداد خالل فترة )ستة أشهر الى سنة( من تاريخ االشتراك: 

  .الوحدات المستردة. ال يوجد رسوم استرداد مبكر للمشتركين نقداً 

 .ق لمدير الصندوق أن يتنازل عن جزء أو كل قيمة رسوم االسترداد المبكر حسب تقديره المطلقيح

 يُعاملوا بالمساواة من قبل مدير الصندوق. وسوفيتمتع جميع مالكي الوحدات بجميع الفئات بحقوق متساوية 

 )ثالثون( دوالر امريكي عن كل عملية. 30يدفع الصندوق الى أمين الحفظ رسوم تعامل بما يعادل  مصاريف التعامل

 مصاريف أخرى:

 رسوم مراجع الحسابات
وثالثون ألف( لاير سننننعودي في السنننننة، ويتم احتسنننناب تلك األتعاب بصننننورة تراكمية بشننننكل يومي  ثالثة) 33,000

 وتخصم على أساس نصف سنوي.

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

 أساس سنوي.

 رسوم التمويل
على حسننب أسننعار التمويل السننائدة للبنوك العاملة في المملكة، وسننيتم اإلفصنناح عن ذلك في حال حدوثه في ملخص 

 االفصاح المالي السنوي.

   مصاريف االشتراكات العينية
  الوفاء بأي رسوم تنظيمية أو مصاريف تتعلق باالشتراكات العينية. الصندوق مسؤوليةمدير يتحمل 

 ال يوجد. مصاريف التوزيع

االسترشادي رسوم المؤشر  دوالر امريكي على أساس سنوي وتشمل أي ضريبة مقتطعة إن وجدت. 10,000 

 رسوم الجهات الرقابية 
احتسنناب تلك األتعاب بصننورة تراكمية بشننكل يومي )سننبعة آالف وخمسننمائة( لاير سننعودي في السنننة ويتم  7,500

 وتخصم على أساس سنوي.

 أتعاب أعضاء مجلس إدارة الصندوق

ً بأن تلك األتعاب  وهذه األتعاب تشمل جميع صناديق شركة السعودي الفرنسي كابيتال ً علما ً عاما المطروحة طرحا

قيمة األصول نسبة  األتعاب بناًء علىستكون متغيرة بشكل سنوي حيث سيتم تخصيص حصة كل صندوق من تلك 

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

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

 15,000ن كل عضو مستقل )عضوين( سيتقاضى مبلغ حيث أ)ستون ألف( لاير سعودي  60,000كابيتال بمبلغ 

 اجتماعات لعدد األدنى الحد وهو السنة في اجتماعين أقصى بحداجتماع ))خمسة عشر ألف( لاير سعودي عن كل 

  الصندوق(. إدارة مجلس

ً في السنة، حصة الصندوق من هذه األتع 6,000تقدر حصة الصندوق من هذه األتعاب بـ  اب لاير سعودي تقريبا

 ستتغير سنوياً وفقاً ألصول الصندوق )زيادة أو نقصاً(.  

الصندوق وفقاً للنسب التي  *  جميع الرسوم والمصاريف واألتعاب المذكورة أعاله التي يتحملها الصندوق ال تشمل ضريبة القيمة المضافة والتي يدفعها الصندوق لمدير

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

 مستحقة إضافة إلى الرسوم والمصاريف واألتعاب المستحقة ويتم خصمها من أصول الصندوق.

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

 

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

 وقت دفعها طريقة احتسابها توضيح الرسوم

 رسوم اإلدارة

ئة )أ(  - مالكي الوحدات من الف يدفع 

قدارها  % من 0.50رسننننننوم إدارة م

صننافي أصننول الصننندوق بعد خصننم 

المصنننننننناريف األخرى وااللتزامننات 

 المستحقة سنويا.

 

الوحدات من الفئة )ب( يدفع مالكي  -

قدارها  % من 0.75رسننننننوم إدارة م

تحتسنننب الرسنننوم بصنننورة 

 تراكمية بشكل يومي
 تدفع على أساس شهري.



 شروط وأحكام صندوق السعودي الفرنسي كابيتال للدخل الثابت |

 
 

Public 
Page 15 of 36 

صننافي أصننول الصننندوق بعد خصننم 

المصنننننننناريف األخرى وااللتزامننات 

 المستحقة سنويا.

 مصاريف التعامل
دوالر امريكي عن كل )ثالثون(  30يدفع الصننننننندوق الى أمين الحفظ رسننننننوم تعامل بما يعادل 

 عملية.

 رسوم االشتراك 
% من قيمة الوحدات المشننتركة تحتسننب مرة واحدة وتدفع مقدماً عند شننراء 1رسننوم االشننتراك 

 وحدات في الصندوق

 ال يوجد رسوم االسترداد 

 رسوم االسترداد المبكر

سنننة( من تاريخ لمسننتثمري االشننتراكات العينية في حال االسننترداد خالل فترة )سننتة أشننهر الى 

% من قيمة الوحدات المستردة تحتسب مرة واحدة وتدفع مقدماً عند استرداد وحدات 3االشتراك: 

 من الصندوق. ال يوجد رسوم استرداد مبكر للمشتركين نقداً.

 رسوم التشغيل
% من صافي قيمة 0.05: التشغيلرسوم 

 أصول الصندوق سنوي.

تحسننننب بصننننورة تراكمية 

 بشكل يومي.
 على أساس سنوي.تدفع 

 رسوم الحفظ 
% من صنننافي قيمة 0.05رسنننوم الحفظ: 

 أصول الصندوق سنوي.

تحسننننب بصننننورة تراكمية 

 بشكل يومي.
 تدفع على أساس سنوي.

 ف األخرى:يالمصار

 يتحمل مدير الصندوق أي مصاريف أخرى لم يتم ذكرها في الجدول أدناه

 رسوم التمويل
سائدة  سعار التمويل ال للبنوك العاملة في المملكة، وسيتم اإلفصاح عن ذلك في حال على حسب أ

 حدوثه في ملخص االفصاح المالي السنوي.

 رسوم مراجع الحسابات
وثالثون ألف( لاير  ثالثننة) 33,000

 سعودي

تحسننننب بصننننورة تراكمية 

 بشكل يومي.
 تدفع على أساس سنوي.

 يوجدال  مصايف التوزيع

 مصاريف االشتراكات العينية
الصنننندوق مسنننؤولية الوفاء بأي رسنننوم تنظيمية أو مصننناريف تتعلق باالشنننتراكات مدير يتحمل 

 العينية.

 ف( لاير سعودي ال)خمسة آ 5,000 رسوم التسجيل )تداول(
تحسننننب بصننننورة تراكمية 

 بشكل يومي.
 تدفع على أساس سنوي.

االسترشادي رسوم المؤشر  
شمل أي  10,000 دوالر امريكي )وت

 اقتطاعات ضريبية ان وجدت(

تحسننننب بصننننورة تراكمية 

 بشكل يومي.
 تدفع على أساس سنوي.

 لاير سعودي سنوياً. 7,500 رسوم الجهات الرقابية 
تحسننننب بصننننورة تراكمية 

 بشكل يومي.
 تدفع على أساس سنوي.

 أتعاب أعضاء مجلس إدارة الصندوق

مالي يقدر الحد األقصننى السنننوي إلج

أتعاب ومصننننناريف أعضننننناء مجلس 

إدارة جميع صناديق شركة السعودي 

 60,000الفرنسنننننني كنننابيتنننال بمبلغ 

)سنننتون ألف( لاير سنننعودي حيث أن 

كنل عضننننننو مسننننننتقنل )عضننننننوين( 

)خمسننننة  15,000سننننيتقاضننننى مبلغ 

عشننننننر ألف( لاير سننننننعودي عن كل 

اجتماع )بحد أقصننننننى اجتماعين في 

لعننندد  نى  لحننند األد السنننننننننننة وهو ا

 مجلس إدارة الصندوق(.   اجتماعات

تحسننننب بصننننورة تراكمية 

 كل يوم تقويم.
 تدفع على أساس سنوي.
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تقنندر حصنننننننة الصننننننننندوق من هننذه 

لاير سننننعودي  6,000األتعاب بـنننننننننن 

تقريباً في السنة، حصة الصندوق من 

هذه األتعاب سننننننتتغير سنننننننوياً وفقاً 

 ألصول الصندوق )زيادة أو نقصاً(.    

 

تكاليف الصندوق إلى القيمة اإلجمالية ألصول الصندوق على مستوى الصندوق ومالك الوحدة خالل عمر جدول افتراضي يوضح نسبة  .ج

 الصندوق ويشمل نسبة التكاليف المتكررة وغير المتكررة.

 كنسبة مئوية بالريال السعودي التصنيف 

  300,000,000  حجم الصندوق )افتراضي(

 %0.002 5,000 متكررة رسوم نشر قيمة الوحدات في موقع تداول

 %0.003 7,500 متكررة رسوم الجهات الرقابية

 %0110 .0 33,000 متكررة أتعاب مراجع الحسابات

 %0.002 6,000 متكررة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 %0.013 37,500 متكررة رسوم المؤشر االسترشادي

 %0.004 11,250 متكررة رسوم العمليات

 %0 0 متكررة رسوم التمويل

0.049% 148,196 متكررة رسوم الحفظ  

 %0.049 148,196 متكررة مصاريف التعامل

 %0.625 1,875,000 متكررة متوسط((اإلدارة رسوم 

 %1.00 3,000,000 متكررةغير  رسوم االشتراك 

 اجمالي التكاليف المحملة على الصندوق
 0.76         %نسبة التكاليف المتكررة: 

  1.00   %المتكررة: غيرنسبة التكاليف 
5,273,690 1.76% 

 الفئة ب الفئة أ الرسوم

 %3.00 %3.00 عائد الصندوق السنوي )افتراضي(

النسبة من حجم  200,000,000 ()افتراضيالمبلغ المستثمر 

 االستثمار

النسبة من حجم  100,000,000

 103,000,000 206,000,000 الى العائد المستثمر باإلضافةالمبلغ  االستثمار

 %0.002 1,717 %0.002 3,433 رسوم نشر قيمة الوحدات في موقع تداول

 %0.003 2,575 %0.003 5,150 رسوم الجهات الرقابية

 %0.0.004 11,000.00 %0.007 22,00.00 أتعاب مراجع الحسابات

 %0.002 2,060 %0.002 4,120 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 %0.013 12,875 %0.013 25,750 االسترشاديرسوم المؤشر 

 %0.004 3,863 %0.004 7,725 رسوم العمليات

 %0.000 0 %0.000 0 رسوم التمويل

 %0.049 50,889 %0.049 101,778 رسوم الحفظ

 %0.049 50,889 %0.049 101,778 مصاريف التعامل

 %0.017 17,906 %0.017 35,812 ضريبة القيمة المضافة المطبقة

 %0.741 762,748 %0.494 1,016,997 رسوم اإلدارة                                                          

 %0.111 114,412 %0.074 152,550 ضريبة القيمة المضافة على رسوم اإلدارة        

 %0.971 1,000,000 %0.971 2,000,000 % كحد أقصى(                  1رسوم االشتراك ) 

 %0.146 150,000 %0.146 300,000 ضريبة القيمة المضافة على رسوم االشتراك  

 %2.118 2,181,950 %1.835 3,779,126 إجمالي الرسوم

 100,818,050 202,220,874    صافي قيمة المبلغ المستثمر

 ضريبة القيمة المضافة على الرسوم حيثما ينطبق.يتم احتساب س* 
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 تفاصيل مقابل الصفقات المفروضة على االشتراك واالسترداد ونقل الملكية التي يدفعها مالكو الوحدات، وطريقة احتسابها.  .د

 رسوم االشتراك

 .من قيمة الوحدات المشتركة% 1

على  يحق لمدير الصندوق أن يتنازل عن جزء أو كل قيمة رسوم االشتراك التي يستقطعها في أي وقت حسب تقديره المطلق

 أن يتمتع جميع مالكي الوحدات بجميع الفئات بحقوق متساوية و أن يعاملوا بالمساواة من قبل مدير الصندوق.

 ال يوجد. رسوم االسترداد

 رسوم االسترداد المبكر

من قيمة % 3لمسنننتثمري االشنننتراكات العينية في حال االسنننترداد خالل فترة )سنننتة أشنننهر الى سننننة( من تاريخ االشنننتراك: 

 ال يوجد استرداد مبكر للمشركين نقداً. .الوحدات المستردة

 يحق لمدير الصندوق أن يتنازل عن جزء أو كل قيمة رسوم االسترداد المبكر حسب تقديره المطلق.

 ال يوجد رسوم استرداد مبكر للمشتركين نقداً. 

 

 

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

يعامل التحويل بين صننناديق السننعودي فرنسنني كابيتال كما لو كانت طلب اسننترداد من صننندوق وطلب اشننتراك في صننندوق آخر مع االلتزام بهذه 

الشننروط واألحكام والشننروط واألحكام الخاصننة بالصننناديق المحول اليها التي ينوي المشننترك االسننتثمار فيها. كما يتم حسننم أي مصنناريف خاصننة 

في الصنننندوق المحول اليه إن وجدت إضنننافة إلى الضنننرائب المفروضنننة، إذا كان هنالك فرق في العملة بين الصنننناديق التي وقع بينها باالشنننتراك 

 التحويل، يقوم المدير بتحويل المتحصل وفقا لسعر الصرف السائد في ذلك الوقت.

 

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

يجنننوز لمننندير الصنننندوق مننننح تخفيضنننات علنننى أتعننناب إدارة الصنننندوق ورسنننوم االسنننترداد المبكنننر لمنننالكي الوحننندات او إلغاءهنننا متنننى منننا رأى 

غنناء علننى لعلننى أن يننتم منننح نفننس التخفننيض او اإل ذلننك مناسننباً، وينطبننق ذلننك علننى جميننع مننالكي الوحنندات حيننث سننتتم معنناملتهم بالمسنناواة. 

 جميع مالكي الوحدات بشكل متساو دون استثناء.

 

 المعلومات المتعلقة بالزكاة والضريبة. .و

 يخضع الصندوق ألحكام وأنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حيثما ينطبق.

دارة والرسنننوم والمصننناريف األخننرى وفقننناً لنظننام القيمنننة المضنننافة كمننا تطبنننق ضننريبة القيمنننة المضننافة علنننى الصنننندوق فيمننا يتعلنننق برسننوم اإل

 والئحته التنفيذية.

وتقنننع مسنننؤولية إخنننراج الزكننناة عنننن الوحننندات االسنننتثمارية التننني يملكهنننا المسنننتثمرون علنننى منننالكي تلنننك الوحننندات، كمنننا سنننيتم اإلفصننناح عنننن 

 مصاريف الضريبة المطبقة على الصندوق في القوائم المالية للصندوق.

 

  .ي عموالت خاصة يبرمها مدير الصندوقأ .ز

 يجوز لمدير الصندوق ابرام ترتيبات العمولة الخاصة إذا توافرت الشروط اآلتية:( من الئحة مؤسسات السوق المالية، 28بحسب المادة )

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

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

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

 

عاً او خننندمات لقننناء عمولنننة ينننتم دفعهنننا مقابنننل الخدمنننة ويقصننند بترتيبنننات العمولنننة الخاصنننة الترتيبنننات التننني يتلقنننى بموجبهنننا مننندير الصنننندوق سنننل

 التي توجه من خالل مزود الخدمة.

 

مثال افتراضااي يوضااح جميع الرسااوم والمصاااريف ومقابل الصاافقات التي دفعت من أصااول الصااندوق أو من قبل مالك الوحدات على  .ح

  أساس عملة الصندوق.

 الفئة ب الفئة أ الرسوم

 150,000,000 150,000,000 ()افتراضيالمبلغ المستثمر 

 %3.00 %3.00 عائد الصندوق السنوي )افتراضي(

 154,500,000 154,500,000 الى العائد المستثمر باإلضافةالمبلغ 

 %0.164 252,671 %0.164 252,671 مصاريف أخرى 

 %0.740 1,143,917 %0.494 762,612 رسوم االدارة
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 %0.111 171,588 %0.074 114,392 االدارةضريبة القيمة المضافة على رسوم 

 %0.971 1,500,000 %0.971 1,500,000 % كحد أقصى(1رسوم االشتراك ) 

 %0.146 225,000 %0.146 225,000 ضريبة القيمة المضافة على رسوم االشتراك

 %2.132 3,293,176 %1.848 2,854,674 إجمالي الرسوم

  151,206,824  151,645,326  المستثمر صافي قيمة المبلغ

 

 والتسعير: ييمالتق 10

 يم كل أصل من أصول الصندوق.يطريقة تق .أ

حفظة. وتعتمد طريقة لمها انصول التي تضماألعلى جميع  يم بناءً يويكون تحديد التق الصندوق يم على أساس عملةييتم التقفي كل يوم تعامل، 

 :كما يليصل أليم على نوع ايالتق

 

لي، فيستخدم سعر اإلغالق آأوراقاً مالية مدرجة أو متداولة في أي سوق أوراق مالية منظمة أو على نظام تسعير التي تعتبر صول لأل .1

 .في ذلك السوق أو النظام

لمالية قد تقييمها وفقاً آلخر سعر قبل التعليق، إال إذا كان هناك دليل قاطع على أن قيمة هذه األوراق ا فسيتممعلقة، الاألوراق المالية  .2

 .انخفض عن السعر المعلق

 .بالنسبة إلى الصكوك غير المدرجة، تُستخدم القيمة الدفترية باإلضافة إلى الفوائد أو األرباح المتراكمة .3

لي ولكن ال تسمح ظروف تلك السوق آبالنسبة إلى الصكوك المدرجة أو المتداولة في أّي سوق أوراق مالية منظمة أو على نظام تسعير   .4

 تقييم تلك الصكوك وفق ما ورد في الفقرة فسيتمالمشار إليها أ عاله،  1 السندات أو الصكوك وفق ما ورد في الفقرة لك النظام بتقييمأو ذ

3. 

 .صافي قيمة أصول منشور لكل وحدة سيستخدم آخربالنسبة إلى صناديق االستثمار،  .5

القيمة  ستستخدم ،أدوات أسواق النقد والودائع والتي تشمل وليست محدودة بعقود المرابحة والوكالة والمضاربة والمشاركة بالنسبة إلى .6

 ية باإلضافة إلى الفوائد/األرباح المتراكمة.سماال

يعتمدها ويستخدمها واعد التي بالنسبة إلى أي استثمار آخر يعتمد مدير الصندوق على القيمة العادلة التي يحددها بناء على الطرق والق .7

 مشغل الصندوق.

 

 يم وتكرارها.يعدد نقاط التق .ب

 . يميويتم اعالن سعر الوحدة في يوم العمل التالي ليوم التق ،تعاملكل يوم يم أصول الصندوق ييتم تق

 

 و الخطأ في التسعير.أيم يالتقالخطأ في اإلجراءات التي ستتخذ في حالة  .ج

يم أصل من أصول الصندوق العام بشكل خاطئ أو حساب سعر الوحدة يفي حال تق( من الئحة صناديق االستثمار، 73بحسب المادة )

 بشكل خاطئ، سيقوم مدير الصندوق بما يلي:

 يم أو التسعير الخاطئيتوثيق حالة التق. 

 يم أو التسعير دون تأخير.يعن جميع أخطاء التق ين(تعويض جميع مالكي الوحدات المتضررين )بما في ذلك مالكي الوحدات السابق 

 ألي من فئتي الصندوق )أ( و )ب( أو أكثر من سعر الوحدة ٪0.5يم أو التسعير يشكل ما نسبته يإبالغ الهيئة فوراً عن أي خطأ في التق. 

 تقارير الصندوق العام. وفي لشركة تداول السعوديةيم أو التسعير الخاطئ فوراً في موقعه اإللكتروني والموقع اإللكتروني ياإلفصاح عن حالة التق 

 

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

لكل وحدة، حيث يتم احتسنناب قيمة الوحدة يتمثل سننعر الوحدة عند االشننتراك أو سننعر الوحدة عند االسننترداد في صننافي قيمة االصننول 

)التزامات الصننندوق(  صننندوق السننعودي الفرنسنني للدخل الثابتألغراض االشننتراك أو االسننترداد بخصننم جميع المبالغ المطلوبة على 

( من هذه الشننروط واألحكام من إجمالي قيمة األصننول، ويحدد 9بما في ذلك على سننبيل المثال وليس الحصننر الرسننوم المحددة بالفقرة )

 سعر الوحدة بقسمة الرقم الناتج من هذه العملية على إجمالي عدد وحدات الصندوق القائمة في تاريخ يوم التعامل ذو العالقة. 
 

 مكان ووقت نشر سعر الوحدة، وتكرارها. .ه

وموقع مدير  تداول السنننعوديةسنننبوع( على موقع شنننركة في األ مرتان) سنننيقوم مدير الصنننندوق بنشنننر سنننعر الوحدة كل يوم اإلعالن

 الصندوق الرسمي.

 التعامالت: .11

 تفاصيل الطرح األولي.  .أ
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  م 2022يناير  16ه  الموافق  1443جمادى اآلخر  13 تاريخ بدء الطرح

 ستون يوم عمل 60 مدة الطرح

 لاير سعودي 10 سعر الوحدة عند الطرح

 

 الصندوق في شأن طلبات االشتراك واالسترداد.مسؤوليات مدير  .ب

  واالسننترداد لكلالموعد النهائي لتقديم تعليمات االشننتراك تنفيذ طلبات االشننتراك واالسننترداد المسننتوفية للمتطلبات والمسننتلمة قبل 

بناًء على سننعر وحدة الصننندوق المحتسننب  -ظهراً بتوقيت المملكة العربية السننعودية من كل يوم تعامل 12:00 تعامل السنناعةيوم 

 في يوم التعامل المعني.

  ي أحكام تتضمنها الئحة صناديق االستثمار أو شروط وأحكام الصندوقأتنفذ طلبات االشتراك واالسترداد بحيث ال تتعارض مع. 

  التالي ليوم التعامل الذي حدد فيه سننننننعر الخامس عوائد االسننننننترداد قبل موعد إقفال العمل في اليوم أن يدفع لمالكي الوحدات

 .االسترداد كحد أقصى

  ال بعد مرور سنة من تاريخ االشتراك إو الجزئي أاالشتراكات العينية: ال يمكن لحاملي وحدات االشتراكات العينية االسترداد الكلي

من قيمة % 3ولي مقابل رسوم االسترداد المبكر وهي بعد مرور ستة أشهر من تاريخ االشتراك األولي، ويمكن االسترداد األ

 .الوحدات المستردة

 

 .إجراءات االشتراك واالسترداد .ج

 في يوم التعامل. السعودي الفرنسي كابيتال للدخل الثابتاالشتراك في وحدات صندوق  بإمكان المستثمر 

  في كل يوم تعامل فسيكون نافذاً  ظهراً بتوقيت المملكة العربية السعودية 12:00االسترداد قبل الساعة إذا تم اكتمال استالم طلب

 في يوم التعامل المعني وفي حالة تم استالم الطلب بعد الوقت المحدد فسيتم معاملته على أنه طلب ليوم التعامل التالي. 

 ليوم التعامل الذي  التاليالخامس ي الوحدات قبل موعد إقفال العمل في اليوم كما يلتزم مدير الصندوق بدفع عوائد االسترداد لمالك

  .حدد فيه سعر االسترداد كحد أقصى

 يمكن للمسننتثمرين االشننتراك في الصننندوق من خالل تسننليم مدير الصننندوق نموذج طلب االشننتراك كامالً  - إجراءات االشااتراك

بها مدير الصندوق، أو عن طريق القنوات اإللكترونية الخاصة بمدير الصندوق إلى أي مستندات أخرى قد يطل وموقعاً باإلضافة

الموعد النهائي قبل  والمسنتلمةتنفيذ جميع طلبات االشنتراك الوافية  ويتمطلب االشنتراك عند اسنتالم مبلغ االسنتثمار،  وسنيتم قبول

إعالن سنننعر  ويتمبناء على سنننعر وحدة الصنننندوق في يوم التعامل المعني لكل يوم تعامل  واالسنننتردادلتقديم تعليمات االشنننتراك 

 .الوحدة في يوم العمل الالحق ليوم التعامل المعني

االشتراكات العينية: هي اشتراك العميل في الصندوق بأصل بدل االشتراك النقدي مقابل وحدات في الصندوق، حيث يتم تقييم 

يقبل مدير  .دات للمشترك العيني بما يوازي قيمة األصل وبعد موافقة مدير الصندوقاألصل من قبل مدير الصندوق ويصدر وح

 الصندوق بالصكوك فقط كأصل لالشتراكات العينية.

يتم تقييم أصل االشتراكات العينية وقت االشتراك االولي واالشتراك اإلضافي بعوامل منها: القيمة السوقية في حال كان األصل 

تحقاق( األصل، حجم اإلصدار، مدى سيولة األصل في أسواق الدخل الثابت وتكرر تداوله في السابق، مدرج، عمر )تاريخ اس

 كون اإلصدار عام او خاص وعملة اإلصدار.

   يجوز للمشننترك طلب اسننترداد كلي أو جزئي من الوحدات الخاصننة به وذلك من خالل اسننتكمال وتوقيع  - إجراءات االسااترداد

الموعد النهائي لتقديم  ،و عن طريق القنوات اإللكترونية الخاصننة بمدير الصننندوقألمدير الصننندوق،  مهوتسننلينموذج االسننترداد 

 12:00هي آخر موعد الستالم طلبات االسترداد و هي كل يوم تعامل قبل الساعة تعليمات االشتراك و االسترداد لكل يوم تعامل 

 .سعر الوحدة في يوم العمل الالحق ليوم التعامل المعني يتم إعالنو  السعودية،ظهرا بتوقيت المملكة العربية 

االشتراكات العينية: ال يمكن لحاملي وحدات االشتراكات العينية االسترداد الكلي او الجزئي اال بعد مرور سنة من تاريخ االشتراك 

من قيمة % 3ترداد المبكر وهي االولي، ويمكن االسترداد بعد مرور ستة أشهر من تاريخ االشتراك االولي مقابل رسوم االس

 .الوحدات المستردة

 يحق لمدير الصندوق أن يتنازل عن جزء أو كل قيمة رسوم االسترداد المبكر حسب تقديره المطلق.

 يتمتع جميع مالكي الوحدات بجميع الفئات بحقوق متساوية وسوف يُعاملوا بالمساواة من قبل مدير الصندوق.

 

 وحدات الصندوق.القيود على التعامل في  .د

بالقيود والحدود التي تفرضنننها الئحة صنننناديق  السنننعودي الفرنسننني كابيتال للدخل الثابتيلتزم مدير الصنننندوق خالل إدارته لصنننندوق 

شتراك  الصندوق،االستثمار وشروط وأحكام  رأى أن هذا االشتراك قد يؤدي إلى مخالفة أنظمة  إذاويحق لمدير الصندوق رفض أي ا

 .المالية أو مخالفة شروط وأحكام الصندوقهيئة السوق 
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حد او لن يكون هناك حد أدنى لالشننتراك األولي  ،اسننتثمار المدخراتبخطط االدخار للشننركات/الخطط التنظيمية والخاصننة لمشننتركي 

هذه الفئة تحت الفئة )ب( وينطبق عليهم ما ينطبق على الفئة  مشننتركي يتم تصنننيفسنن .او رصننيد االسننتثمار أدنى ألي اشننتراك إضننافي

 وحقوق وغيره.)ب( من رسوم 

)عشرة ماليين( لاير سعودي  10,000,000األولي في وقت االشتراك العيني قيمة أصل االشتراك في حال كانت االشتراكات العينية: 

)ألفي(  2,000األولي أصننل االشننتراك العيني في وقت االشننتراك حال كانت قيمة  وفياو أعلى سننيتم تصنننيف المشننترك تحت فئة )أ(، 

لن يقبل مدير الصنننندوق أي اشنننتراك عيني في حال كانت قيمة أصنننل  لاير سنننعودي او أعلى سنننيتم تصننننيف المشنننترك تحت فئة )ب(.

 )ألفي( لاير سعودي. 2,000االشتراك العيني في وقت االشتراك األولي أقل من 

االشننننننتراكات العينية االسننننننترداد الكلي او الجزئي اال بعد مرور سنننننننة من تاريخ االشننننننتراك االولي، ويمكن ال يمكن لحاملي وحدات 

 .من قيمة الوحدات المستردة% 3ولي مقابل رسوم االسترداد المبكر وهي االسترداد بعد مرور ستة أشهر من تاريخ االشتراك األ

 

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

 ( من المادة )ال يجوز االشتراك في وحدات الصندوق او استردادها اال في أيام ( من الئحة صناديق االستثمار، 65بحسب الفقرة )أ

 التعامل.

 م تعليمات االشتراك واالسترداد سيتم تنفيذ طلبات االشتراك واالسترداد المستوفية للمتطلبات والمستلمة قبل الموعد النهائي لتقدي

بناًء على سعر وحدة الصندوق  -ظهراً بتوقيت المملكة العربية السعودية من كل يوم تعامل 12:00وذلك الساعة  –لكل يوم تعامل 

 .المحتسب في يوم التعامل المعني

 حكام وأو شننروط أحكام تتضننمنها الئحة صننناديق االسننتثمار االسننترداد بحيث ال تتعارض مع أي أسننيتم تنفيذ طلبات االشننتراك و

 الصندوق.

 ( من المادة )سيتم دفع عوائد االسترداد لمالك الوحدات قبل موعد إقفال العمل ( من الئحة صناديق االستثمار 65بحسب الفقرة )ه

 في اليوم الخامس التالي لنقطة التقييم التي حدد عندها سعر االسترداد بحد أقصى.

 أي طلب اسنننننترداد من صنننننندوق اسنننننتثمار مفتوح حتى يوم التعامل التالي، وذلك في أي من تنفيذ ز لمدير الصنننننندوق تأجيل يجو

 الحاالت التالية:

% من صافي قيمة أصول 10من  أكثر الوحدات االسترداد لمالكيطلبات  بلغ إجمالي نسبة جميعفي أي يوم تعامل، إذا  ■

فيمكن لمدير الصندوق وفقاً لتقديره المطلق أن يؤجل أية  الئحة صناديق االستثمار ( من66وذلك بحسب المادة ) الصندوق

% من صافي قيمة أصول الصندوق وسيتم 10طلبات استرداد على أساس تناسبي بحيث ال يتجاوز إجمالي قيمة الطلبات نسبة 

% من صافي 10رة مع خضوعها دائماً لنسبة تنفيذ طلبات االسترداد والتحويل التي تم تأجيلها في يوم التعامل الالحق مباش

سيتم اتباع إجراءات عادلة ومنصفة عند إختيار طلبات االسترداد المطلوب تأجيلها كما سيتمتع جميع مالكي  قيمة األصول.

 الوحدات بجميع الفئات بحقوق متساوية وسوف يُعاملوا بالمساواة من قبل مدير الصندوق.

المذكور في الشنننروط  األدنى حسنننب فئة المشنننتركلى ما دون حد االسنننتثمار إانخفض اسنننتثمار المشنننترك في الصنننندوق  إذا ■

 حكام بسبب استرداده، حينئذ يحق لمدير الصندوق اعادة ما تبقى من قيمة االستثمار للمشترك.واأل

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

 .سبابمن األ

 ( من الئحة 67وذلك بحسننننننب لفقرة الفرعية )أ( من المادة ) يتم تعليق اشننننننتراك او اسننننننترداد الوحدات في حال طلبت الهيئة ذلك

 صناديق االستثمار.

 ( من المادة )يحق لمدير الصندوق تعليق االشتراك واالسترداد ( من الئحة صناديق االستثمار، 67فيما يتعلق بالفقرة الفرعية )ب

 في الحاالت التالية: 

حالة حدوث ظروف قاهرة خارجة عن إرادته تمنعه من تنفيذ هذه الطلبات مثل انقطاع الكهرباء أو حدوث خلل في األنظمة  .1

مجرد انقضننناء الحدث الذي أدى التقنية أو الحروب أو المشننناكل السنننياسنننية أو الكوارث الطبيعية، على أن يرفع هذا التعليق ب

 إلى تعليق االشتراك أو االسترداد.

إذا ُعلق التعامل في السننننوق الرئيسننننية التي يتم فيها التعامل في األوراق المالية أو األصننننول األخرى التي يملكها صننننندوق  .2

أنها جوهرية لصافي قيمة االستثمار، إما بشكل عام أو بالنسبة إلى أصول الصندوق التي يرى مدير الصندوق بشكل معقول 

 مع مراعاة مصالح مالكي الوحدات.  والمبررة أصول الصندوق مع التأكد من عدم استمرار أي تعليق إال للمدة الضرورية

 إذا رأى مدير الصندوق بشكل معقول ان التعليق يحقق مصالح مالكي وحدات الصندوق. .3

  يلتزم مدير الصندوق باشعار هيئة السوق المالية ومالكي الوحدات فوراً بأي تعليق مع توضيح أسباب التعليق واالشعار أيضاً فور

 واإلفصاح عن ذلك في الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق وموقع السوق.انتهاء التعليق 
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 ( من المادة )سيقوم مدير الصندوق باتخاذ اإلجراءات التالية في حالة تثمار، ( من الئحة صناديق االس67بحسب الفقرة الفرعية )ج

 أي تعليق:

 التأكد من عدم استمرار أي تعليق إال للمدة الضرورية والمبررة مع مراعاة مصالح مالكي الوحدات. .1

ة مراجعة التعليق بصورة منتظمة والتشاور مع مجلس إدارة الصندوق وأمين الحفظ ومشغل الصندوق حول ذلك بصور .2

 منتظمة.

إشعار الهيئة ومالكي الوحدات فوراً بأي تعليق مع توضيح أسباب التعليق، وإشعار الهيئة ومالكي الوحدات فور انتهاء التعليق،  .3

 واإلفصاح عن ذلك في الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق.

 .للهيئة صالحية رفع التعليق إذا رأت أن ذلك يحقق مصالح مالكي الوحدات 

 

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

% 10حيثما ينطبق، سيقوم مدير الصندوق بتأجيل أية طلبات استرداد على أساس تناسبي بحيث ال يتجاوز إجمالي قيمة الطلبات نسبة 

حسننب االسننبقية في من صننافي قيمة أصننول الصننندوق وسننيتم تنفيذ طلبات االسننترداد التي تم تأجيلها في يوم التعامل الالحق مباشننرة 

 % من صافي قيمة األصول.10ائماً لنسبة مع خضوعها داستالم الطلب 

 

 األحكام المنظمة لنقل ملكية الوحدات إلى مستثمرين آخرين. .ز

 العالقة ذات األخرى واللوائح واألنظمة التنفيذية ولوائحها السنننعودية المالية السنننوق هيئة لنظام التابعة المنظمة هي األحكام األحكام

 لن يقوم الصندوق بنقل ملكية الوحدات الى مستثمرين اخرين إال في حال وفاة مالك الوحدات. ،السعودية العربية المملكة المطبقة في

 

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

 )عشرة ماليين( لاير سعودي  10,000,000
ستثمار للفئة )أ( من الحد األدنى لالشتراك المبدئي ورصيد اال

 الوحدات

 الحد األدنى لالشتراك اإلضافي للفئة )أ( من الوحدات  )مليون( لاير سعودي 1,000,000

 الحد األدنى لالسترداد للفئة )أ( من الوحدات  )مليون( لاير سعودي 1,000,000

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

 الوحدات

 الحد األدنى لالشتراك اإلضافي للفئة )ب( من الوحدات ( لاير سعوديي)ألف 2,000

 الحد األدنى لالسترداد للفئة )ب( من الوحدات ( لاير سعوديي)ألف 2,000

 

)عشرة ماليين( لاير سعودي  10,000,000االشتراكات العينية: في حال كانت قيمة أصل االشتراك العيني في وقت االشتراك األولي 

)ألفي(  2,000او أعلى سننيتم تصنننيف المشننترك تحت فئة )أ(، وفي حال كانت قيمة أصننل االشننتراك العيني في وقت االشننتراك األولي 

لن يقبل مدير الصنننندوق أي اشنننتراك عيني في حال كانت قيمة أصنننل  لاير سنننعودي او أعلى سنننيتم تصننننيف المشنننترك تحت فئة )ب(.

 )ألفي( لاير سعودي. 2,000العيني في وقت االشتراك األولي أقل من  االشتراك

ال يمكن لحاملي وحدات االشننننننتراكات العينية االسننننننترداد الكلي او الجزئي اال بعد مرور سنننننننة من تاريخ االشننننننتراك االولي، ويمكن 

 .من قيمة الوحدات المستردة% 3كر وهي االسترداد بعد مرور ستة أشهر من تاريخ االشتراك االولي مقابل رسوم االسترداد المب

 

عدم الوصااااااول إلى ذلك الحد األدنى في  واإلجراء المتخذ في حالدنى للمبلغ الذي ينوي مدير الصااااااندوق جمعه، ألالحد ا .ط

 الصندوق.

 عشرة ماليين لايريكون الحد األدنى للمبلغ الذي ينوي مدير الصندوق جمعه من خالل اشتراكات المستثمرين خالل فترة الطرح األولي 

 سعودي، ويحق للصندوق استثمار مبالغ االشتراك حتى تكتمل فترة الطرح األولي في صفقات أسواق النقد.

وفي حال لم يتم جمع الحد األدنى خالل فترة الطرح األولي يعيد مدير الصننندوق مبالغ االشننتراك وأي عوائد ناتجة عن اسننتثمارها دون 

 راعي األنظمة والتعليمات ذات الصلة.المستثمرين، بما يحسم إلى 

 

 

 سياسة التوزيع: .12

 بيان سياسة توزيع الدخل واألرباح. .أ
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سطة بمدير الصندوق  سيقوم  سنوي وستكون أي توزيعات نقدية بوا ساس نصف  توزيع الدخل الذي يحققه على مالك الوحدات على ا

 الصندوق وظروف السوق.الصندوق وفقاً لتقدير مدير الصندوق المطلق المبني على أداء 

الحاالت التي يعتقد مدير  في الحاالت االستثنائية وهيو حسب أداء الصندوق وظروف السوق يحق لمدير الصندوق عدم توزيع الدخل

نتيجة أي من العوامل االقتصادية مثل ظروف السوق والصندوق أنه من الممكن أن تؤثر على أصول الصندوق أو أهدافه بشكل سلبي 

نكماش االقتصادي ومعدالت التضخم وانخفاض أسعار النفط و/أو السياسية مثل في حال تغيير القوانين في البلدان التي يستثمر مثل اال

 .الصندوق فيها أصوله و/أو التنظيمية المتغيرة مثل تغير التشريعات واللوائح وأنظمة المحاسبة

في نهاية شهري فبراير وأغسطس من كل عام. ويستحق الدخل الموزع لجميع المالك حال اقراره توزيع الدخل بمدير الصندوق سيقوم 

ويتم إيداع التوزيعات النقدية في والمضمن في تفاصيل اإلعالن عن التوزيعات  نهاية يوم تاريخ االستحقاقالوحدات المسجلين كما في 

 .صندوقالحسابات االستثمارية المحددة لمالك الوحدات المتوفرة لدى مدير ال

من خالل الموقع االلكتروني فوراً او عدم إقرارها في حال إقرارها من عدمها وذلك توزيعات وجود عن  يقوم مدير الصندوق باإلعالن

 .االستحقاقعمل من تاريخ  يوموذلك بعد  لمدير الصندوق وموقع السوق السعودي )تداول(

يوم عمل  20ة الخاصة بمالك الوحدات المتوفرة لدى مدير الصندوق خالل فترة سيتم إيداع التوزيعات النقدية في الحسابات االستثماري

 تاريخ اإلعالن.من 

 لتاريخ التقريبي لالستحقاق والتوزيع.ا .ب

الك ممن كل عام. ويستحق الدخل الموزع لجميع أغسطس وفبراير  يفي نهاية شهرحال اقراره توزيع الدخل بمدير الصندوق سيقوم 

 ويتم إيداع التوزيعات النقدية في الحسابات االستثمارية المحددة لمالك الوحدات نهاية يوم تاريخ االستحقاقالوحدات المسجلين كما في 

  .يوم عمل من تاريخ اإلعالن. 20خالل فترة  المتوفرة لدى مدير الصندوق

 سيتم تحديد تاريخ االستحقاق ضمن تفاصيل اإلعالن عن التوزيعات.

 كيفية دفع التوزيعات. .ج

يوم عمل  20سيتم إيداع التوزيعات النقدية في الحسابات االستثمارية الخاصة بمالك الوحدات المتوفرة لدى مدير الصندوق خالل فترة 

 اإلعالن.تاريخ 

 

 تقديم التقارير إلى مالكي الوحدات: .13

 التقارير المالية المقدمة لمالكي الوحدات. .أ

 الئحة صناديق االستثمار، سيقدم مدير الصندوق التقارير التالية:( من 76بحسب المادة )

 من  ( أشهر3)ويقدمها لمالكي الوحدات خالل مدة ال تتجاوز  متضمنة القوائم المالية السنوية سيعد مدير الصندوق التقارير السنوية

 نهاية فترة التقرير.

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

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

 سيقوم مدير الصندوق بتزويد مالكي الوحدات بالتقارير عند الطلب دون أي مقابل. 

 

 أماكن ووسائل إتاحة تقارير الصندوق. .ب

 مجاناً وذلك بنشنرها على والقوائم المالية  سنيتم إطالع مالكي وحدات الصنندوق ومالكي الوحدات المحتملين على التقارير السننوية

 لشركة تداول السعودية.الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق والموقع االلكتروني 

 

 للصندوق.القوائم المالية السنوية  .ج

  على  مجاناً عند طلبها كما سننيتم نشننرها مضننمنه في التقارير السنننوية المراجعة القوائم المالية السنننويةبتقديم مدير الصننندوق يلتزم

 .لشركة تداول السعوديةالموقع اإللكتروني لمدير الصندوق والموقع االلكتروني 

  نهاية السنة المالية للصندوق في تاريخيلتزم مدير الصندوق بتوفير أول قائمة مالية مراجعة في 

 

 سجل مالكي الوحدات: .14

 الصندوق بإعداد سجل بمالكي الوحدات وحفظه في المملكة. شغليقوم م 

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

 الصنننندوق بحفنننظ معلومنننات منننالكي الوحننندات فننني السنننجل ويلتنننزم بتحديثنننه فنننوراً عنننند حننندوث أي تغيينننر يطنننرأ علنننى  شنننغليقنننوم م

 البيانات المسجلة فيه.
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  يكننون سنننجل منننالكي الوحننندات متننناح لمعايننننة الهيئننة عنننند طلبهنننا، كمنننا يقننندم مننندير الصننندوق ملخصننناً لسنننجل منننالكي الوحننندات إلنننى

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

 ( منننن المنننادة )كحننند أدننننى  -يحتنننوي سنننجل منننالكي الوحننندات  ( منننن الئحنننة صنننناديق االسنننتثمار،12بحسنننب الفقنننرة الفرعينننة )ج- 

 على البيانات التالية:

 .وعنوانه، وأرقام التواصلاسم مالك الوحدات،  ■

، أو أي بحسنننب الحنننال التجننناري هأو رقنننم سنننجل هأو رقنننم جنننواز سنننفرتنننه رقنننم اقاملمالنننك الوحننندات أو رقنننم الهوينننة الوطنينننة  ■

 وسيلة تعريف أخرى تحددها الهيئة.

 جنسية مالك الوحدات ■

 وحدات في السجل.التاريخ تسجيل مالك  ■

 ت.بيانات جميع الصفقات المتعلقة بوحدات الصندوق التي أجراها كل مالك وحدا ■

 لكل مالك وحدات.في ذلك أجزاء الوحدات( المملوكة  )بماالرصيد الحالي لعدد الوحدات  ■

 أي قيد أو حق على الوحدات المملوكة لكل مالك وحدات. ■

 

 اجتماع مالكي الوحدات: .15

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

  على أن ال يتعارض موضننننوع الدعوة مع مسننننؤوليات الوحدات بمبادرة منهيجوز لمدير الصننننندوق الدعوة لعقد اجتماع لمالكي ،

  ( من الئحة صناديق االسثمار.75بموجب الفقرة الفرعية )أ( من المادة ) مدير الصندوق وواجباته

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

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

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

 

 إجراءات الدعوة إلى عقد اجتماع لمالكي الوحدات. .ب

  لشننننركة االلكتروني  والموقعلكتروني لمدير الصننننندوق عالن على الموقع اإلمالكي الوحدات عن طريق اإلتكون الدعوة الجتماع

( أيام على األقل من االجتماع بمدة ال 10، باإلضنننافة إلى إرسنننال إشنننعار إلى مالكي الوحدات وأمين الحفظ قبل )تداول السنننعودية

  ن واالشعار تاريخ االجتماع، مكانه ووقته والبنود المقترحة.( يوماً قبل االجتماع، على أن يحدد اإلعال21تزيد عن )

  عند إعداد جدول أعمال اجتماع مالكي الوحدات على مدير الصننننننندوق أن يأخذ في االعتبار الموضننننننوعات التي يرغب مالكي

ضنننافة موضنننوع أو %( على األقل من قيمة وحدات الصنننندوق إ10الوحدات في إدراجها، ويحق لمالكي الوحدات الذين يملكون )

أكثر إلى جدول أعمال االجتماع، شريطة أن ال يتداخل الموضوع المقترح مع مسؤوليات مدير الصندوق وواجباته. ويجوز لمدير 

الصنننننندوق تعديل جدول أعمال االجتماع خالل فترة اإلعالن، على أن يعلن مدير الصنننننندوق ذلك في موقعه اإللكتروني والموقع 

( أيام على األقل من االجتماع وبمدة ال 10وأمين الحفظ قبل )إشعار كتابي إلى جميع مالكي الوحدات  رسالوبااإللكتروني للسوق 

  ( يوماً قبل االجتماع. 21تزيد على )

  على األقل من 25يكون االجتماع صننحيحاً ومكتمل النصنناب في حال حضننور عدد من مالكي الوحدات ممن يملكون مجتمعين %

قيمة وحدات الصندوق، وفي حال عدم استيفاء النصاب سيقوم مدير الصندوق بالدعوة الجتماع ثاٍن باإلعالن عن ذلك في موقعه 

الحفظ قبل موعد االجتماع الثاني بمدة ال  وأمينسنننال إشنننعار كتابي لمالكي الوحدات للسنننوق وبإر والموقع االلكترونيااللكتروني 

 ( أيام، ويعد االجتماع الثاني صحيحاً أياً كانت نسبة وحدات الصندوق الممثلة في االجتماع.5تقل عن )

  وسننننائل التقنية الحديثة وفقاً  قراراتها بواسننننطة والتصننننويت علىقد يتم عقد اجتماعات مالكي الوحدات واالشننننتراك في مداوالتها

 للضوابط التي تضعها الهيئة.

 

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

 .يحق لكل مالك وحدات تعيين وكيل له لتمثيله في اجتماع مالكي الوحدات 

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

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

 

 حقوق مالكي الوحدات: .16

 قائمة بحقوق مالكي الوحدات. .أ
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 .الحصول على نسخة من شروط وأحكام الصندوق باللغة العربية أو أي تحديث عليها بدون مقابل 

  ملخصاً يظهر جميع المعلومات المرتبطة بمالك الوحدات المعني فقط عند الطلب ودون مقابل.الحصول على 

 .االشعار في أي شأن يتعلق بانهاء او تصفية الصندوق خالل المدة المنصوص عليها في اللوائح 

 ويت في اجتماعات مالكي الحق في ممارسننننه جميع الحقوق المرتبطة بالوحدات بما في ذلك على سننننبيل المثال ال الحصننننر حق التصنننن

 الوحدات بشأن أي موضوع يتعلق بالصندوق.

 .االفصاح لمالكي الوحدات عن التطورات الجوهريه أو أحداث معينه دون تأخير 

  الحصنننول على القوائم المالية المراجعة للصنننندوق والنصنننف سننننوية المراجعة والبيانات المنصنننوص عليها في لوائح الصنننناديق بدون

 ها.مقابل عند طلب

 .الحق في فحص صافي قيمة األصول الحاليه للصندوق دون مقابل 

 .الحق لجميع مالكي الوحدات من نفس الفئة التمتع بحقوق متساوية وأن يعاملوا بالمساواة من قبل مدير الصندوق 

 .عدم إعاده أي أرباح تم توزيعها على مالكي الوحدات 

 أعضاء مجلس إدارة الصندوق، ويوجه هذا الطلب لمدير الصندوق. الحق في طلب إصدار قرار خاص بطلب عزل أي عضو من 

  اإلشننعار بأي تغيير في شننروط وأحكام الصننندوق وإرسننال ملخص بهذا التغيير قبل سننريانه وفقا لنوع التغيير والمدة المحددة في لوائح

 صناديق االستثمار.

  رسوم استرداد )إن وجدت(. نأساسي بدوالحق باسترداد الوحدات قبل سريان أي تغيير أساسي وغير 

  ستثمارها دون أي حسم في حالة عدم جمع الحد االدنى خالل مدة الطرح االولي الحصول على مبالغ االشتراك وأي عوائد ناتجة عن ا

 وكذلك الفائض حسب المدة المنصوص عليها في لوائح الصناديق.

  اليوم الخامس التالي لنقطة التقويم التي حدد عندها سعر االسترداد كحد الحصول على عوائد عملية االسترداد قبل موعد إقفال العمل في

 أقصى.

  الحق بتلقي إشننعار فوري من مدير الصننندوق عند قيامه بفرض تعليق االشننتراك أو االسننترداد لوحدات للصننندوق مع توضننيح أسننباب

 التعليق، وكذلك فور إنتهاء التعليق.

 ول على تعويض من مدير الصندوق عن جميع أخطاء التقويم أو التسعير دون تأخير.لمالكي الوحدات المتضررين الحق في الحص 

 .الحصول على نسخة محدثة من شروط وأحكام الصندوق سنويا تظهر الرسوم واألتعاب الفعلية ومعلومات أداء الصندوق عند طلبها 

  21تقل عن االشنننعار برغبة مدير الصنننندوق بإنهاء صنننندوق االسنننتثمار قبل االنهاء بمدة ال  ً ، بخالف األحداث التي تنص يوما تقويميا

 عليها الشروط واألحكام.

 الهيئة في حال عزل مدير الصندوق من عمليه التصفيه وتعيين مصفي بديل. االشعار بقرار 

  .االشعار بشكل فوري دودن تاخير بأي أحداث أو مستجدات جوهريه خالل فترة التصفيه 

  والتصنننويت والحصنننول على اشنننعار عقد االجتماع قبل انعقادة بالمدة المنصنننوص عليها في  االجتماعاتعقد الحق في حضنننور وطلب

 لوائح الصناديق.

 .الحصول على اإلجراءات الخاصة بمعالجة الشكاوى عن طلبها من مدير الصندوق 

 

 .للصندوق الذي يديره أصلبأي سياسة مدير الصندوق فيما يتعلق بحقوق التصويت المرتبطة  .ب

توصننيات ادارة  عمدير الصننندوق ليس ملزماً بالتصننويت، ولكن في حال المشنناركة في التصننويت، فبشننكل عام يكون التصننويت متناسننق م

شركة  شركة إذا كان المصدرة لألصل ال عن طريق تصويت األغلبية. وكذلك من الممكن ان يصوت مدير الصندوق ضد توصيات ادارة ال

 لوحدات بالشكل االمثل.يعتقد ان ذلك يخدم مصالح حملة ا

 

 مسؤولية مالكي الوحدات : .17

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

 

 خصائص الوحدات : .18

عن بعضها من حيث األتعاب والرسوم المطبقة على كل فئة يتم اصدار وحدات الصندوق ضمن فئتين وهي الفئة )أ( والفئة )ب(، وتختلف الفئات 

األولي  )أ( من هذه الشروط واألحكام، ويعتمد إصدار الفئتين )أ( و )ب( من الوحدات على قيمة مبلغ االشتراك 7كما هو منصوص عليه في البند 

 .ورصيد المستثمر خالل فترة اشتراكه في الصندوق في الصندوق

 

 الفئة )أ(:
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 10,000,000أكثر من بما يوازي او يتم إصدار هذه الوحدات لمالكي الوحدات في الصندوق الذين تقدر قيمة االشتراك األولي لهم في الصندوق 

 .)عشرة ماليين( لاير سعودي

 )مليون( لاير سعودي. 10,000,000سيكون الحد األدنى لرصيد المستثمر لفئة )أ( للمحافظة على تصنيف الفئة هو 

  

 الفئة )ب(:

حتى )ألفي( لاير سعودي  2,000يتم إصدار هذه الوحدات لمالكي الوحدات في الصندوق الذين تقدر قيمة االشتراك األولي لهم في الصندوق من 

 لاير سعودي. 9,999,999

 )ألفي( لاير سعودي. 2,000سيكون الحد األدنى لرصيد المستثمر لفئة )ب( للمحافظة على تصنيف الفئة هو 

 

يحق لمدير الصندوق إصدار عدد غير محدد من الوحدات من الفئتين )أ( و)ب( في الصندوق وتمثل كل وحدة حصة متناسبة في الصندوق و

 وتساوي نظيراتها في الصندوق.

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

 

 

سعودي او أعلى  10,000,000العينية: في حال كانت قيمة أصل االشتراك العيني في وقت االشتراك األولي  االشتراكات )عشرة ماليين( لاير 

)ألفي( لاير سعودي او أعلى  2,000سيتم تصنيف المشترك تحت فئة )أ(، وفي حال كانت قيمة أصل االشتراك العيني في وقت االشتراك األولي 

 ك تحت فئة )ب(.سيتم تصنيف المشتر

بعد ال يمكن لحاملي وحدات االشنننتراكات العينية االسنننترداد الكلي او الجزئي اال بعد مرور سننننة من تاريخ االشنننتراك االولي، ويمكن االسنننترداد 

 .من قيمة الوحدات المستردة% 3مرور ستة أشهر من تاريخ االشتراك االولي مقابل رسوم االسترداد المبكر وهي 

 

 

 

 في شروط و أحكام الصندوق:التغيرات  .19

 األحكام المنظمة لتغيير شروط وأحكام الصندوق. .أ

الصننادرة عن هيئة السننوق المالية، حيث  ( من الئحة صننناديق االسننتثمار63( و )62المادة )يخضننع تغيير شننروط وأحكام الصننندوق ألحكام 

 والهيئةأي وقت شنننريطة الحصنننول على موافقة مالكي الوحدات  واألحكام فييجوز لمدير الصنننندوق طبقاً لتقديره فقط تعديل هذه الشنننروط 

 المقترحة. الغير أساسيةأو إشعار الهيئة ومالكي الوحدات بالتغييرات  المقترحة،على التغييرات األساسية 

 لمذكورة في يقصننند بالتغييرات األسننناسنننية التي تتطلب موافقة مالكي الوحدات من خالل قرار صنننندوق عادي أي من الحاالت التالية ا

 ( من الئحة صناديق االستثمار:62الفقرة الفرعية )د( من المادة )

 التغيير المهم في أهداف الصندوق العام أو طبيعته أو فئته. .1

 التغيير الذي يكون له تأثير في درجة المخاطر للصندوق. .2

 أي حاالت أخرى تقرره الهيئة من حين آلخر وتبلغ بها مدير الصندوق.  .3

 ( من المادة )( من الئحة صناديق االستثمار، يقصد بالتغييرات الغير أساسية هي أي تغيير ال يقع ضمن 63بموجب الفقرة الفرعية )ج

 الحاالت المذكورة في الفقرة السابقة. 

  الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق قبل إجراء أي تغيير أساسي أو غير أساسي على شروط وأحكام بمدير الصندوق  سيقوم

 الصندوق. 

 الحد األدنى لالشتراك المبدئي ورصيد االستثمار للفئة )أ( من الوحدات )عشرة ماليين( لاير سعودي  10,000,000

 الحد األدنى لالشتراك اإلضافي للفئة )أ( من الوحدات  )مليون( لاير سعودي 1,000,000

 الوحدات الحد األدنى لالسترداد للفئة )أ( من  )مليون( لاير سعودي 1,000,000

 الحد األدنى لالشتراك المبدئي ورصيد االستثمار للفئة )ب( من الوحدات )ألفي( لاير سعودي 2,000

 الحد األدنى لالشتراك اإلضافي للفئة )ب( من الوحدات )ألفي( لاير سعودي 2,000

 الحد األدنى لالسترداد للفئة )ب( من الوحدات )ألفي( لاير سعودي 2,000
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  إشعار مالكي الوحدات واإلفصاح عن تفاصيل هذه التغييرات في الموقع االلكتروني لمدير الصندوق والموقع اإللكتروني لشركة تداول

 .السعودية

 

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

( من الئحة صنننناديق االسنننتثمار، سنننيقوم مدير الصنننندوق باتباع اإلجراءات التالية في 63( و )62بما ال يتعارض مع أحكام المادتين )

 في الشروط واألحكام: حالة التغييرات

 تغيير أسنناسنني مقترح في الصننندوق بالحصننول على  سننيقوم مدير الصننندوق بعد الحصننول على موافقة مالكي الوحدات على أي

 موافقة الهيئة.

  سننيقوم مدير الصننندوق باشننعار مالكي الوحدات واالفصنناح بالتغيرات األسنناسننية المقترحة على شننروط وأحكام الصننندوق بالموقع

 ( أيام.10اإللكتروني لمدير الصندوق والموقع السوق قبل سريانها بمدة ال تقل عن )

 صنننندوق بإشنننعار الهيئة ومالكي الوحدات واالفصننناح في الموقع اإللكتروني لمدير الصنننندوق والموقع االلكتروني سنننيقوم مدير ال

 ( أيام من سريان هذاه التغييرات.10) الصندوق قبللشركة تداول السعودية عن أي تغييرات غير أساسية مقترحة في 

 ق قبل إجراء أي تغيير أسنناسنني أو غير أسنناسنني على شننروط سننيقوم مدير الصننندوق بالحصننول على موافقة مجلس إدارة الصننندو

 وأحكام الصندوق. 

 

 صندوق االستثمار: وتصفية إنهاء .20

 .واإلجراءات الخاصة بذلك الحاالت التي تستوجب إنهاء الصندوق .أ

  :سيتم إنهاء وتصفية الصندوق في الحاالت التالية 

قتصننادي للصننندوق، أو في حالة إلدارة غير كافية لتبرير التشننغيل االإذا تبين لمدير الصننندوق أن قيمة أصننول الصننندوق تحت ا .1

 .نهاء الصندوقإلالتي يرى فيها مدير الصنوق أنها سبب كاف  ألخرىحدوث أي تغيير في القانون أو النظام أو أي من الظروف ا

 .رغبة مدير الصندوق في إنهاء الصندوق العام .2

 ( 5وم مدير الصندوق بإنهاء الصندوق فوراً وإشعار الهيئة ومالكي الوحدات خالل )عند حدوث أي حدث يوجب إنهاء الصندوق، سيق

 .أيام عمل من وقوع الحدث الذي أوجب إنهاء الصندوق

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

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

 ( يوماً 21صننندوق قبل مدة ال تقل عن )سننيقوم مدير الصننندوق باشننعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابياً بتفاصننيل خطة وإجراءات إنهاء ال

 من التاريخ المزمع إنهاء الصندوق فيه، دون االخالل بشروط واحكام الصندوق.

 .يلتزم مدير الصندوق بخطة وإجراءات إنهاء الصندوق الموافق عليها من مجلس إدارة الصندوق  

 ( أيام من إنتهاء مدة الصندوق10سيتم إشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابياً بإنتهاء الصندوق خالل )  وفقاً للمتطلبات الواردة في الفقرة

  .( من الئحة صناديق االستثمار10)د( من الملحق )

 .يجب على مدير الصندوق إتمام مرحلة بيع أصول الصندوق وتوزيع مستحقات مالكي الوحدات عليهم قبل إنتهاء مدة الصندوق 

 الوحدات بالمساواة أثناء عملية إنهاء الصندوق أو تصفيته. سيقوم مدير الصندوق بمعاملة جميع مالكي  

  يجب على مدير الصندوق توزيع مستحقات مالكي الوحدات عليهم فور انتهاء مدة الصندوق أو تصفيته دون تأخير وبما ال يتعارض مع

  مصلحة مالكي الوحدات وشروط وأحكام الصندوق.

 لكتروني، والموقع اإللكتروني للسوق عن انتهاء مدة الصندوق أو مدة تصفيته.سيقوم مدير الصندوق باإلعالن في موقعه اإل  

  يوًما من تاريخ اكتمال إنهاء الصندوق  70سيقوم مدير الصندوق بتزويد مالكي الوحدات بتقرير إنهاء الصندوق خالل مدة ال تزيد على

 الفترة الالحقة آلخر قوائم مالية سنوية مراجعة. أو تصفيته، متضمنًا القوائم المالية النهائية المراجعة للصندوق عن

 

 اإلجراءات المتبعة لتصفية الصندوق. .ب

 ( من الئحة صناديق االستثمار.22يلتزم مدير الصندوق في حالة انهاء الصندوق وتصفيته إلى أحكام المادة ) 

  سيقوم مدير الصندوق بتصفية ة التصفيهخالل مدالصندوق ولم يَتِم مدير الصندوق مرحلة بيع أصول الصندوق  إقرار تصفيةفي حال ،

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

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

 ( أيام من إنتهاء تصننفية الصننندوق، 10بإشننعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابياً بانتهاء تصننفية الصننندوق خالل ) الصننندوق سننيقوم مدير

 وتوزيع مستحقات مالكي الوحدات فور إنتهاء الصندوق أو تصفيته دون تأخير وبما ال يتعارض مع مصلحة مالكي الوحدات. 
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 عن انتهاء مدة الصنننندوق ومدة لشنننركة تداول السنننعودية لكتروني والموقع اإللكتروني باإلعالن في موقعه اإل سنننيقوم مدير الصنننندوق

 .أو تصفيته ( يوماً من تاريخ اكتمال إنهاء الصندوق70وتزويد مالكي الوحدات بتقرير إنهاء الصندوق خالل مدة ال تزيد على ) تصفيته

 

 لن يتقاضى مدير الصندوق أي أتعاب ستخصم من أصول الصندوق. الصندوق انتهاء مدةفي حال  .ج

 

 مدير الصندوق: .21

 مدير الصندوق وواجباته ومسؤولياته. .أ

 شركة السعودي الفرنسي كابيتال 

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

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

   وشننروط يعمل مدير الصننندوق لمصننلحة مالكي الوحدات بموجب أحكام الئحة صننناديق االسننتثمار والئحة مؤسننسننات السننوق المالية

 الصندوق. وأحكام

  ندوق بواجبات األمانة تجاه مالكي الوحدات، والذي يضمن العمل وبذل الحرص المعقول بما يحقق مصالحهم، ويكون يلتزم مدير الص

 مسؤول عن القيام بالتالي:

 إدارة الصندوق. .1

 طرح وحدات الصندوق. .2

 التأكد من دقة شروط وأحكام الصندوق واكتمالها وأنها كاملة، واضحة، صحيحة، غير مضللة ومحدثة. .3

 ياسات واإلجراءات لرصد المخاطر التي تؤثر في استثمارات الصندوق، وضمان سرعة التعامل معها.وضع الس .4

 تطبيق برنامج المطابقة وااللتزام للصندوق، ويزود الهيئة بنتائج التطبيق عند طلبها. .5

 لة وواضحة وغير مضللة.د من أن تكون جميع االفصاحات كامالتأك .6

 وتزويدها لمالكي الوحدات.  13ة في الفقرة إعداد التقارير الالزمة والمذكور .7

االلتزام بمتطلبات الموافقة واالشعارات المقدمة للهيئة حسب أحكام األنظمة واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية حيثما  .8

 ينطبق.

 

 رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية وتاريخه. .ب

( وتاريخ 11153-37شركة السعودي الفرنسي كابيتال شركة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية بترخيص رقم )

  هـ.26/02/1432

 

 العنوان المسجل وعنوان المكتب الرئيس لمدير الصندوق. .ج

 طريق الملك فهد -كابيتال السعودي الفرنسي 

 11426الرياض  - 23454ص.ب.: 

 المملكة العربية السعودية

 +966112826666الهاتف: 

 

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

 .الصندوق إن وجد

www.sfc.sa 

 

 رأس المال المدفوع لمدير الصندوق. .ه

 سعودي.لاير  500,000,000رأس المال المدفوع 

 

 لمدير الصندوق ةملخص المعلومات المالي .و

 2020 السنة

 لاير سعودي 380,073,678 اإليراد

 لاير سعودي 124,851,350 األرباح

 

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

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

 .وواجباته بشكل مباشر أم كلف بها جهة خارجية بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار والئحة األشخاص المرخص لهم

ألشخاص المرخص لهم وأحكام كالً كما يعمل مدير الصندوق لمصلحة مالكي الوحدات بموجب أحكام الئحة صناديق االستثمار والئحة ا

بواجبات األمانة تجاه مالكي الوحدات، والذي يضمن العمل وبذل الحرص  ويلتزممن شروط وأحكام ومذكرة معلومات الصندوق، 

 :المعقول بما يحقق مصالحهم، ويكون مسؤول عن القيام بالتالي

 .إدارة الصندوق .1

 .طرح وحدات الصندوق .2

 .واضحة، صحيحة، غير مضللة ومحدثة وأنهاالتأكد من دقة شروط وأحكام الصندوق واكتمالها  .3

 .وضع السياسات واإلجراءات لرصد المخاطر التي تؤثر في استثمارات الصندوق، وضمان سرعة التعامل معها .4

 .تطبيق برنامج المطابقة وااللتزام للصندوق، ويزود الهيئة بنتائج التطبيق عند طلبها .5

 االلتزام بطلبات الموافقة واالشعارات المقدمة للهيئة حسب أحكام األنظمة واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية حيثما ينطبق. .6

 الصندوق مسؤوالً عن عملية توزيع األرباح على مالكي الوحدات. مديريكون  .7

 الصندوق مسؤوالً عن تنفيذ جميع طلبات االشتراك واالسترداد وتنظيمها.   يكون مدير .8

 الصندوق بإعداد سجل لمالكي الوحدات وحفظه وتحديثه.مدير يقوم  .9

 

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

 ال يوجد.

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

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

 

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

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

 الصندوق أتعاب ومصاريف أي مدير للصندوق من الباطن من موارده الخاصة.

 

 األحكام المنظمة لعزل مدير الصندوق أو استبداله.  .ي

  ًتضيه مصلحة مالكي الوحدات على أن يرتب لتعيين قمن إدارة الصندوق حسب ما تيحق لمدير الصندوق االنسحاب طوعا

 مدير صندوق بديل ويخضع ذلك ألحكام ولوائح هيئة السوق المالية.

  للهيئة حق عزل مدير الصننندوق واتخاذ أي اجراء تراه مناسننباً لتعيين مدير صننندوق بديل لذلك الصننندوق أو اتخاذ أي تدبير

 ً  ، وذلك في حال وقوع أي من الحاالت التالية:آخر تراه مناسبا

دون إشعار  إدارة االستثمارات وتشغيل الصناديق أو نشاط إدارة االستثماراتتوقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط  .1

 .مؤسسات السوق الماليةالهيئة بذلك بموجب الئحة 

 االستثمارات أونشاط إدارة االستثمارات وتشغيل الصناديق أو نشاط إدارة إلغاء ترخيص مدير الصندوق في ممارسة  .2

 سحبه أو تعليقه من قبل الهيئة.

نشاط إدارة االستثمارات وتشغيل الصناديق أو ممارسة ترخيصه في تقديم طلب إلى الهيئة من مدير الصندوق إللغاء  .3

 االستثمارات.نشاط إدارة 

 بااللتزام باألنظمة أو اللوائح التنفيذية. –بشكل تراه الهيئة جوهرياً  –قد أخل إذا رأت الهيئة أن مدير الصندوق  .4

صننندوق أو عجزه أو اسننتقالته مع عدم وجود شننخص آخر مسننجل أصننول الوفاة مدير المحفظة االسننتثمارية الذي يدير  .5

 لدى مدير الصندوق قادر على إدارة أصول الصندوق.

 أنها ذات أهمية جوهرية.-قولة على أسس مع-هيئة الأي حالة أخرى ترى  .6

 

يتعين على مدير الصنننندوق التعاون بشنننكل كامل لتسنننهيل ( من الئحة صنننناديق االسنننتثمار، 20بموجب الفقرة الفرعية )ح( من المادة )

مدير . ويجب على ( يوماً األولى من تعيين مدير الصنننندوق البديل60وذلك خالل ) النقل السنننلس للمسنننؤوليات لمدير الصنننندوق البديل

مدير الصننندوق البديل جميع العقود  إلى -حيثما كان ذلك ضننرورياً ومناسننباً ووفقاً لتقدير الهيئة المحض –أن ينقل  المعزول الصننندوق

 المرتبطة بالصندوق بما يتماشى مع أحكام الئحة صناديق االستثمار.
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 مشغل الصندوق: .22

 .اسم مشغل الصندوق .أ

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

 

 رقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية وتاريخه. .ب

سوق المالية رقم ) سوق المالية بتاريخ 37/05008ترخيص هيئة ال  1426ذو الحجة  05( تم الحصول على الترخيص من هيئة ال

 م.2006يناير  05هـ الموافق 

 

 العنوان المسجل وعنوان العمل لمشغل الصندوق. .ج

 شركة اتش اس بي سي العربية السعودية 

 7267 المروج –العليا 

 12283الرياض  2255ص.ب. 

 المملكة العربية السعودية

 5920 92000 966+هاتف 

 2385 299 11 966+فاكس 

www.HSBCSaudi.com:الموقع االلكتروني    

 SaudiArabia@HSBC.comالبريد االلكتروني: 

 

 .الصندوق ومسؤولياته فيما يتعلق بالصندوقاألدوار األساسية لمشغل  .د

 .تشغيل الصندوق 

  ًعن تقيــيم أصــول الصــندوق مشغل الصندوق مسؤوال.  

 .إدارة عمليات الصندوق بما في ذلك الخدمات اإلدارية للصندوق 

  تسعير الخاطئ. تقييم أو الالومسؤوالً عن يكون مشغل الصندوق مسؤوالً عن تســعير الوحدات 

 .ًمشغل الصندوق مسؤوالً عن تقييم أصول الصندوق تقييماً كامالً وعادال 

  والسجالت ذات الصلة بتشغيل الصندوق.االحتفاظ بالدفاتر 

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

 .يكون مشغل الصندوق مسؤوالً عن إعداد سجل بمالكي الوحدات وحفظه في المملكة 

 :يكون مشغل الصندوق مسؤوالً عن حفظ سجل مالكي الوحدات بالمعلومات اآلتية بحد أدنى 

 اسم مالك الوحدات، وعنوانه، وأرقام التواصل. .1

لمالك الوحدات أو رقم إقامته أو رقم جواز سفره أو رقم سجله التجاري بحسب الحال، أو أي رقم الهوية الوطنية  .2

 وسيلة تعريف أخرى تحددها الهيئة.

 جنسية مالك الوحدات. .3

 تاريخ تسجيل مالك الوحدات في السجل. .4

 بيانات جميع الصفقات المتعلقة بالوحدات التي أجراها كل مالك وحدات.  .5

 لوحدات )بما في ذلك أجزاء الوحدات( المملوكة لكل مالك وحدات.الرصيد الحالي لعدد ا .6

 أي قيد أو حق على الوحدات المملوكة لكل مالك وحدات. .7

  يكون مشغل الصندوق مسؤوالً عن تحديث سجل مالكي الوحدات فوراً بحيث يعكس التغييرات في المعلومات المشار اليها

 سابقاً.

 

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

 تعيين مشغل صندوق من الباطنالصندوق مشغل لال يجوز 

 

 لصندوق.االمهام التي كلف بها مشغل الصندوق طرفاً ثالثاً فيما يتعلق ب .و

 ال يوجد.

 

 أمين الحفظ: .23

 اسم أمين الحفظ. .أ

 (.HSBCشركة اتش اس بي سي العربية السعودية المحدودة )

http://www.hsbcsaudi.com/
mailto:SaudiArabia@HSBC.com
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 السوق المالية وتاريخه.رقم الترخيص الصادر عن هيئة  .ب

هـ  1426ذو الحجة  05( تم الحصنننول على الترخيص من هيئة السنننوق المالية بتاريخ 37/05008ترخيص هيئة السنننوق المالية رقم )

 م.2006يناير  05الموافق 

 

 العنوان المسجل وعنوان العمل ألمين الحفظ. .ج

 االدارة العامة

 7267 المروج –العليا 

 12283الرياض  2255ص.ب. 

 المملكة العربية السعودية

 5920 92000 966+هاتف 

 2385 299 11 966+فاكس 

www.HSBCSaudi.com:الموقع االلكتروني 

 SaudiArabia@HSBC.comالبريد االلكتروني: 

 

 األدوار األساسية ألمين الحفظ ومسؤولياته فيما يتعلق بالصندوق .د

 عد أمين الحفظ مسؤوالً عن التزاماته وفقاً ألحكام الئحة صناديق االستثمار، سواء أدى مسؤولياته بشكل مباشر أم كلف بها طرفاً ي

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

  سنننوء السنننلوك المتعمد أو خسنننائر الصنننندوق الناجمة بسنننبب يعد أمين الحفظ مسنننؤوالً تجاه مدير الصنننندوق ومالكي الوحدات عن

 اإلهمال الجسيم المتعمد.

  يعد أمين الحفظ مسننننؤوالً عن حفظ أصننننول الصننننندوق وحمايتها لصننننالح مالكي الوحدات، وهو مسننننؤول كذلك عن اتخاذ جميع

 اإلجراءات اإلدارية الالزمة فيما يتعلق بحفظ أصول الصندوق.

  ًعن فتح حساب منفصل لدى بنك محلي باسمه، ويكون الحساب لصالح صندوق االستثمار ذي العالقة.يعد أمين الحفظ مسؤوال 

  يعد أمين الحفظ مسؤوالً عن فصل أصول كل الصندوق استثماري عن أصوله وعن أصول عمالئه اآلخرين، ويجب أن تحدد تلك

ل صنندوق اسنتثمار باسنم أمين الحفظ لصنالح ذلك األصنول بشنكل مسنتقل من خالل تسنجيل األوراق المالية واألصنول األخرى لك

 الصندوق، وأن يحتفظ بجميع السجالت الضرورية وغيرها من المستندات التي تؤيد تأديته التزاماته التعاقدية.

  ذلك يعد أمين الحفظ مسننؤوالً عن إيداع جميع المبالغ النقدية العائدة للصننندوق في الحسنناب الوارد سننابقاً، كما سننيقوم بالخصننم من

 ومنالحساب المبالغ المستخدمة لتمويل االستثمارات ومصاريف إدارة صندوق االستثمار وعملياته وفقاً ألحكام الئحة االستثمار 

 شروط وأحكام الصندوق التي تلقاها من مدير الصندوق، والعقد الذي ُعيّن بموجبه كأمين حفظ من قبل مدير الصندوق.

 

 ظ من الباطن.حق أمين الحفظ في تعيين أمين حف .ه

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

 أتعاب ومصاريف أي أمين حفظ من الباطن من موارده الخاصة.

 

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

 .ال يوجد

 

 األحكام المنظمة لعزل أمين الحفظ أو استبداله. .ز

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

 . مؤسسات السوق الماليةتوقف أمين الحفظ عن ممارسة نشاط الحفظ دون إشعار الهيئة بموجب  .1

 ترخيص أمين الحفظ في ممارسة نشاط الحفظ أو سحبه أو تعليقه من قبل الهيئة. إلغاء .2

 تقديم طلب إلى الهيئة من أمين الحفظ إللغاء ترخيصه في ممارسة نشاط الحفظ.  .3

 إذا رأت الهيئة أن أمين الحفظ قد أخل بشكل تراه جوهرياً بالتزام النظام أو لوائحه التنفيذية. .4

 أنها ذات أهمية جوهرية.  –بناًء على أسس معقولة  –ة أي حالة أخرى ترى الهيئ .5

 ( من الئحة صناديق االستثمار، 30بموجب أحكام المادة ):يحق لمدير الصندوق عزل أمين الحفظ واستبداله في الحاالت التالية 

mailto:SaudiArabia@HSBC.com
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مصننننلحة مالكي  يجوز لمدير الصننننندوق عزل أمين الحفظ بموجب إشننننعار كتابي إذا رأى بشننننكل معقول أن عزل أمين الحفظ في

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

 .لشركة تداول السعودية والموقع اإللكتروني

 ( من المادة )( يوم من تسلم 30( إذا عزل امين الحفظ تعيين بديل له خالل )30يجب على مدير الصندوق بحسب الفقرة الفرعية )ب

أمين الحفظ االشننعار الكتابي، كما يتعين على أمين الحفظ المعزول التعاون بشننكل كامل لتسننهيل النقل السننلس للمسننؤوليات ألمين 

ً –ن الحفظ المعزول أن ينقل الحفظ البديل. ويجب على أمي إلى أمين الحفظ البديل جميع العقود  -حيثما كان ذلك ضنننرورياً ومناسنننبا

المرتبطة بالصندوق. ويجب على ميدر الصندوق اإلفصاح في موقعه اإللكتروني وموقع السوق عن قيامه بتعيين أمين حفظ بديل 

 للصندوق. 

 

 مجلس إدارة الصندوق: .24

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

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

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

  عضو مستقل –السيد/ محمد فتح هللا عبد الخالق البخاري 

  عضو مستقل –السيد/ هاني إبراهيم أحمد عبيد 

 

 مؤهالت أعضاء مجلس إدارة الصندوق. .ب

 رئنننيس مصنننرفية الحسنننابات الخاصنننة لننندى البننننك السنننعودي الفرنسننني، إدارة الثنننروات لننندى  - السااايد/ إيهااااب طالاااب أحماااد فرحاااان

سننننة فننني الخننندمات االستشنننارية منننع البننننك األهلننني فننني مجنننال البورصنننة العالمينننة  13شنننركة السنننعودي الفرنسننني كابيتنننال، بخبنننرة 

م كنننرئيس إدارة االسنننتثمارات لقسنننم مديننننة جننندة. 2005االسنننتثمارية. انضنننم إلنننى البننننك السنننعودي الفرنسننني فننني عنننام والمنتجنننات 

م، ثنننم انضنننم إلنننى شنننركة 2015تنننم تعييننننه كنننرئيس إدارة الثنننروات المكلنننف فننني شنننركة السنننعودي الفرنسننني كابيتنننال فننني منننايو 

، حاصننننل علننننى شننننهادة البكننننالوريوس فنننني إدارة 2018السننننعودي الفرنسنننني كابيتننننال كننننرئيس إدارة الثننننروات حتننننى شننننهر مننننايو 

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

  /سننننة فننني  14ئنننيس الوسننناطة لننندى شنننركة السنننعودي الفرنسننني كابيتنننال، بخبنننرة ر -العريناااي  زعباااد العزياااساااليمان  عباااد هالساايد

داخنننل المملكنننة، أصنننبح السنننيد عبننند هللا رئنننيس للوسننناطة المكلنننف فننني شنننركة السنننعودي الفرنسننني كابيتنننال عنننام قطننناع البننننوك 

م فننني شنننركة السنننعودي الفرنسننني كابيتنننال. حاصنننل علنننى شنننهادة البكنننالوريوس 2014م. تنننم تعييننننه كنننرئيس للوسننناطة عنننام 2011

  م.1999في إدارة األعمال الدولية من جامعة الملك سعود عام 

 سنننة فنني قطنناع البنننوك  25يمتلننك السننيد محمنند فننتح هللا البخنناري خبننرة تزينند عننن  - حمااد فااتح ه عبااد الخااالق البخاااريالساايد/ م

واالسنننتثمار فننني داخنننل المملكنننة وخارجهنننا، حنننائز علنننى درجنننة البكنننالوريوس فننني األدب االنجلينننزي منننن جامعنننة الملنننك سنننعود فننني 

صننب تقلننده هننو منندير المطابقننة وااللتننزام لنندى شننركة العربنني الننوطني م.  السننيد محمنند متقاعنند اآلن وقنند كننان أخننر من1972عننام 

 م.2011لالستثمار في عام 

 سننننة فننني قطننناع البننننوك واالسنننتثمار داخنننل  11شنننريك فننني شنننركة انفسنننت كنننورب، بخبنننرة  - السااايد/ هااااني إباااراهيم أحماااد عبياااد

انضننم إلننى شننركة مورغننان سننتانلي فنني م. 2004المملكننة، أصننبح السننيد هنناني منندير صننندوق فنني البنننك السننعودي الفرنسنني عننام 

أصنننبح شنننريك فننني شنننركة انفسنننت كنننورب. حنننائز علنننى  2012م كنائنننب رئنننيس إدارة الثنننروات الخاصنننة، فننني عنننام 2008عنننام 

 شهادة البكالوريوس في إدارة التكنلوجيا من جامعة وينت وورث للتكنلوجيا.

 

 أدوار مجلس إدارة الصندوق ومسؤولياته. .ج

والقرارات والتقارير الجوهرية التي يكون الصندوق العام طرفاً فيها، ويشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر  الموافقة على جميع العقود .1

ة الموافقة على عقود تقديم خدمات اإلدارة للصندوق، وعقود تقديم خدمات الحفظ، وال يشمل ذلك العقود المبرمة وفقاً للقرارات االستثماري

 .الصندوق أو سيقوم بها في المستقبلفي شأن أي استثمارات قام بها 

 .اعتماد سياسة مكتوبة فيما يتعلق بحقوق التصويت المتعلقة بأصول الصندوق .2

 .اإلشراف، ومتى كان ذلك مناسباً الموافقة أو المصادقة على أي تعارض مصالح يفصح عنه مدير الصندوق .3

ً على األقل مع هيئة المطابقة وااللتزام ل .4 دى مدير الصندوق أو مسؤول المطابقة وااللتزام لديه لمراجعة التزام االجتماع مرتين سنويا

المثال ال الحصر المتطلبات المنصوص عليها في  -الصندوق بجميع القوانين واألنظمة واللوائح ذات العالقة، ويشمل ذلك على سبيل 

 .االستثمارصناديق الئحة 
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االستثمار وذلك قبل حصول مدير الصندوق  صناديق من الئحة( 63و)( 62)الموافقة على جميع التغييرات المنصوص عليها في المادتين  .5

 .على موافقة مالكي الوحدات والهيئة أو إشعارهم

تتعلق بالصندوق العام ومدير  التأكد من اكتمال ودقة شروط وأحكام الصندوق وأي مستند اخر سواء أكان عقداً أم غيره يتضمن إفصاحات .6

 .االستثمارصناديق الصندوق وإدارته للصندوق العام، إضافة إلى التأكد من توافق ما سبق مع أحكام الئحة 

 .التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقاً ألحكام هذه الئحة االستثمار وشروط وأحكام الصندوق .7

على التقرير المتضمن تقييم أداء وجودة الخدمات المقدمة من األطراف المعنية بتقديم الخدمات الجوهرية للصندوق المشار إليه االطالع  .8

االستثمار؛ وذلك للتأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي صناديق في الفقرة )ل( من المادة التاسعة من الئحة 

 .االستثمارصناديق روط وأحكام الصندوق وما ورد في الئحة الوحدات وفقاً لش

تقييم الية تعامل مدير الصندوق مع المخاطر المتعلقة بأصول الصندوق وفقاً لسياسات وإجراءات مدير الصندوق حيال رصد المخاطر  .9

 .المتعلقة بالصندوق وكيفية التعامل معها

 .رص وبما يحقق مصلحة مالكي الوحداتالعمل بأمانة وحسن نية واهتمام ومهارة وعناية وح .10

 .تدوين محاضر االجتماعات التي تشتمل على جميع وقائع االجتماعات والقرارات التي اتخذها مجلس إدارة الصندوق .11

صناديق من المادة التاسعة من الئحة  (االطالع على التقرير المتضمن جميع الشكاوى واإلجراءات المتخذة حيالها المشار إليه في الفقرة )م .12

الصندوق وما ورد في  وأحكاماالستثمار؛ وذلك للتأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقاً لشروط 

 االستثمار.صناديق الئحة 

 

 تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس إدارة الصندوق. .د

المطروحنننة طرحننناً عامننناً النننذي يشنننرف  الفرنسننني كابيتنننالإن مكافنننآت مجلنننس إدارة الصنننندوق تشنننمل جمينننع صنننناديق شنننركة السنننعودي 

عليننه المجلننس علمنناً بننأن تلننك األتعنناب سننتكون متغيننرة بشننكل سنننوي حيننث سننيتم تخصننيص حصننة كننل صننندوق مننن تلننك األتعنناب بننناًء 

 األصول نسبة وتناسب، ويتم احتسابها بصورة تراكمية في كل يوم تقويم وتخصم على أساس سنوي. قيمة على 

د األقصنننى السننننوي إلجمنننالي أتعننناب ومصننناريف أعضننناء مجلنننس إدارة جمينننع صنننناديق شنننركة السنننعودي الفرنسننني كابيتنننال يقننندر الحننن

)خمسننننة عشننننر ألننننف( لاير  15,000حيننننث أن كننننل عضننننو مسننننتقل سيتقاضننننى مبلننننغ )سننننتون ألننننف( لاير سننننعودي  60,000بمبلننننغ 

 عنن وذلنك ،)الصنندوق إدارة مجلنس اجتماعنات ددلعن األدننى الحند وهنو السننة فني اجتمناعين أقصنى بحند(سنعودي عنن كنل اجتمناع 

 المطروحة طرحاً عاماً. الفرنسي السعودي شركة صناديق جميع

كمنننا تجننندر اإلشنننارة بنننأن حصنننة الصنننندوق منننن )سنننتة أالف( لاير سنننعودي تقريبننناً،  6,000تقننندر حصنننة الصنننندوق منننن هنننذه األتعننناب 

 .نقصاً( صول الصندوق )زيادة أوستتغير سنوياً وفقاً أل هذه األتعاب

 

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

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

 

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

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

 الصندوق
 عضو مجلس اإلدارة

  محمد البخاري هاني عبيد عبده العريني ايهاب فرحان

  عضو مستقل عضو مستقل عضو رئيس المجلس البدر للمرابحة بالدوالر األمريكي

  عضو مستقل عضو مستقل عضو رئيس المجلس بالدوالر األمريكياألسواق المالية 

  عضو مستقل عضو مستقل عضو رئيس المجلس الصفاء للمتاجرة باألسهم السعودية

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

  عضو مستقل عضو مستقل عضو رئيس المجلس  السعودي الفرنسي كابيتال للدخل الثابت

  عضو مستقل عضو مستقل عضو رئيس المجلس األسواق المالية بالريال السعودي

  عضو مستقل عضو مستقل عضو رئيس المجلس االستثمار باألسهم السعودية
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  عضو مستقل عضو مستقل عضو رئيس المجلس الدانة للمتاجرة باألسهم الخليجية

  عضو مستقل عضو مستقل عضو رئيس المجلس السعودية للدخلالسعودي الفرنسي لألسهم 

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

  عضو مستقل عضو مستقل - عضو تعليم ريت

  - عضو مستقل - - بنيان ريت

 

 ة الرقابة الشرعية:نلج .25

 ومؤهالتهم.أسماء أعضاء لجنة الرقابة الشرعية  .أ

 

 (الشرعية اللجنة)رئيس  الشلهوب فهد صالح /رالدكتو أ. الشيخ 

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

 والمعامالت المالية واالقتصاد اإلسالمي.

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

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

 لنشر الوعي بالمالية والمصرفية اإلسالمية.

 

 (الشرعية اللجنة)عضو  الشيخ آل الملك عبد بن هشام/  الدكتور. أ   شيخال 

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

 شرعي في العديد من المؤسسات والجهات المالية.

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

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

 .المالية

 

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

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

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

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

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

 

 أدوار لجنة الرقابة الشرعية ومسؤولياتهم. .ب

  داء الصننننندوق فنننني عنننندم الخننننروج عننننن المعننننايير أدور لجنننننة الرقابننننة هننننو تحدينننند المعننننايير المتوافقننننة مننننع الشننننريعة ومراقبننننة

 الموضوعة.

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

 حكام ومبادئ الشريعة.إصدار القرارات بشأن المسائل الشرعية ليتسنى للمصرف االلتزام بأ 

 .التأكد من توافق السياسات واإلجراءات الشرعية للبنك مع أحكام ومبادئ الشريعة 

 

 تفاصيل مكافآت أعضاء لجنة الرقابة الشرعية. .ج

 لن يتم تحميل أتعاب الهيئة الشرعية على الصندوق.

 

لتلك األصااول واإلجراءات المتبعة في  والمراجعة الدوريةتفاصاايل المعايير المطبقة لتحديد شاارعية األصااول المعدة لالسااتثمار  .د

 حال عدم التوافق مع المعايير الشرعية. 

إن المعنننننايير المطبقنننننة لتحديننننند شنننننرعية األدوات محنننننل االسنننننتثمار هننننني االسنننننتثمار فننننني ادوات اسنننننواق النقننننند والننننندخل الثابنننننت باسنننننتثناء 

 المؤسسات المالية غير االسالمية.
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ن األصنننول المسنننتثمر فيهنننا أصنننبحت غينننر متوافقنننة منننع أحكنننام الشنننريعة أالصنننندوق بشنننكل دوري، وفننني حنننال ينننتم مراجعنننة شنننرعية أصنننول 

 االسالمية، يلتزم الصندوق بالتخارج من هذه االستثمارات.

 

 مستشار االستثمار:  .26

 ال يوجد

 

 الموزع: .27

 ال يوجد

 

 مراجع الحسابات: .28

 اسم مراجع الحسابات. .أ

 شركة برايس ووترهاوس كوبرز

 

 المسجل وعنوان العمل لمراجع الحسابات. العنوان .ب

 الرياض -برج المملكة شارع الملك فهد 

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

 + 966112110400رقم الهاتف: 

 +966112110401رقم الفاكس: 

 east-middle/www.pwc.comالموقع االلكتروني: 

 

 األدوار األساسية لمراجع الحسابات ومسؤولياته. .ج

وفقاً لمعايير المحاسبة الصادرة عليها والمصادقة والنصف سنوية بإعداد وتقديم ومراجعة القوائم المالية السنوية  مراجع الحساباتيقوم 

 عن الهيئة السعودية للمحاسبيين القانونيين.

 

 لصندوق االستثمار. مراجع الحساباتاألحكام المنظمة الستبدال  .د

 بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق ف الحاالت التالية: مراجع الحساباتيحق لمدير الصندوق استبدال 

 تأدية مهامه.لمراجع الحسابات تتعلق بحول سوء السلوك المهني  وجوهريةفي حال وجود ادعاءات قائمة  .1

 مستقالً. مراجع الحساباتإذا لم يعد  .2

 إذا لم يعد مراجع الحسابات مسجالً لدى الهيئة. .3

ال يملك المؤهالت والخبرات الكافية لتأدية مهام المراجعة بشننننننكل  مراجع الحسنننننناباتإذا قرر مجلس أدارة الصننننننندوق أن  .4

 مرض.

 المعين للصندوق. مراجع الحساباتإذا طلبت الهيئة وفقاً لتقديرها المحض تغير  .5

 

 أصول الصندوق: .29

محفوظة بواسطة أمين حفظ لصالح صندوق االستثمار والمملوك لمالكي وحدات  السعودي الفرنسي كابيتال للدخل الثابتإن أصول صندوق  .أ

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

ستثماري عن أصوله وعن أصول عمالئه اآلخرين، ويجب أن تحدد تلك األصول بشكل يجب على أمين الحفظ فصل أصول كل  .ب صندوق ا

مستقل من خالل تسجيل األوراق المالية واألصول األخرى لكل صندوق استثمار باسم أمين الحفظ لصالح ذلك الصندوق، وأن يحتفظ بجميع 

 ماته التعاقدية.السجالت الضرورية وغيرها من المستندات التي تؤيد تأدية التزا

مملوكة بشكل جماعي لمالكي الوحدات ملكية مشاعة. وال يجوز أن يكون لمدير  السعودي الفرنسي كابيتال للدخل الثابتإن أصول صندوق  .ج

الصننننندوق أو مدير الصننننندوق من الباطن أو مشننننغل الصننننندوق أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم المشننننورة أو الموزع أي 

حة في أصول الصندوق أو مطالبة فيما يتعلق بتلك األصول، إال إذا كان مدير الصندوق أو مدير الصندوق الباطن أو مشغل الصندوق مصل

 أو أمين الحفظ أو أمين الحفظ من الباطن أو مقدم المشورة أو الموزع مالكا لوحدات الصندوق، وذلك في حدود ملكيته، أو كان مسموحا بهذه

 جب أحكام الئحة صناديق االستثمار وأفصح عنها في هذه الشروط واألحكام.المطالبات بمو

 

http://www.pwc.com/middle-east
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 معالجة الشكوى: .30

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

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

 :وعنوان بريدي على أحد الوسائل التالية

 زيارة قسم خدمة العمالء في المكتب الرئيسي لمدير الصندوق. 

  8001243232االتصال بخدمة العمالء لدى مدير الصندوق على الهاتف المجاني. 

 ارسال الشكوى ال 

  011-2826623ى مدير الصندوق على الفاكس رقم. 

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

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

يحق لمالك الوحدات تقديم شكوى إلى قسم يوم عمل، فإنه  30إذا لم يتم التوصل إلى تسوية، أولم يتم تلقي أي رد فيما يتعلق بالشكوى، خالل 

شكاوى المستثمرين في هيئة السوق المالية. كما يجوز لمالك الوحدات رفع شكوى إلى لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية وذلك بعد 

ً من تاريخ تقديم الشكوى إلى الهيئة، ما لم تقم الهيئة بتوجيه المشتكي بتقديم ش 90مرور  كواه إلى لجنة الفصل في منازعات يوما تقويميا

 األوراق المالية قبل مرور هذه الفترة.

 

 معلومات أخرى: .31

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

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

 

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

إن الجهنننة القضنننائية المختصنننة بنننالنظر فننني أي ننننزاع ناشنننئ منننن أو عنننن االسنننتثمار فننني الصنننندوق هننني لجننننة الفصنننل فننني المنازعنننات 

 األوراق المالية.

 

 المستندات المتاحة لمالكي الوحدات. .ج

 .شروط وأحكام الصندوق 

 مذكورة في الشروط واألحكام التي يكون الصندوق طرفاً فيها.كافة العقود ال 

 .التقارير الدورية للصندوق 

 .القوائم المالية المدققة للصندوق 

 .القوائم المالية لمدير الصندوق 

 

ال يوجاااد أي معلوماااة أخااارى معروفاااة، أو ينبغاااي أن يعرفهاااا مااادير الصاااندوق أو مجلاااس إدارة الصاااندوق بشاااكل معقاااول،  .د

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

 الصندوق التي سيتخذ قرار االستثمار بناًء عليها

 

أي إعفاااءات مااان قيااود الئحاااة االسااتثمار توافاااق عليهااا هيئاااة الساااوق الماليااة ماعااادا التااي ذكااارت فااي سياساااات االساااتثمار  .ه

 وممارساته.

الصنننندوق ألي إعفننناء منننن أي منننن قينننود الئحنننة االسنننتثمار، بخنننالف اإلعفننناءات العامنننة التننني صننندرت أو قننند تصننندر مسنننتقبالً ال يخضنننع 

 من هيئة السوق المالية بشأن صناديق االستثمار كافة.

 

 

 

 

 

 

 إقرار مالك الوحدات: .32
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وفهم ما جاء فيهم والموافقة عليهم واإلقرار  الثابت للدخلكابيتال الفرنسننني  السنننعودي بصنننندوقالخاصنننة لقد قمت/قمنا بقراءة الشنننروط واألحكام 

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

 

  : اسم المشترك / أسماء المشتركين

  : رقم الحساب االستثماري

  : التاريخ

  : الموقع أو الفرع

  : التوقيع

 

 

 الستخدام شركة السعودي الفرنسي كابيتال وموظفيه فقط.

  : اسم الموظف المختص

  : التاريخ

 

 

 

 

 

 

 

    

 سالم بن زكي الخنيزي

 عضو مجلس اإلدارة -الرئيس التنفيذي

 هيفاء بنت فهد القوفي  

  رئيس االلتزام والحوكمة والقانونية

 


