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 األسواق المالية صندوق 

 
 

 صندوق استثماري مفتوح

 

 

 نشرة المعلومات

 
.صدرت بموجب الئحة صناديق االستثمار الصادرة من قبل هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية  

 

 معلومات مهمة للمستثمرين

 

ننصح جميع المستثمرين قبل البدء باالستثمار في الصندوق قراءة نشرة المعلومات وفي حال الشك ينبغي التماس مشورة 

 مستشارك المالي وذلك لبيان التالي: مالية من

 

 مدى مالئمة االستثمار في الصندوق لتحقيق أهدافهم االستثمارية. - 

 أية خسائر محتملة لرأس المال كنتيجة للمخاطر المرتبطة باالستثمار في الصندوق.مدى قابلية المستثمرين لتحمل  - 

 

تثمار في الصندوق والمخاطر الناجمة عنه ستتم على مسؤوليتهم بموجب هذا التنبيه نؤكد على المستثمرين أن قرار االس

  الخاصة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باللاير السعودي
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 نشرة الصندوق

 

 
 

 Bloombergيقاس وفقا للمعلومات المنشورة على  للريال السعوديالمؤشر االسترشادي هو معدل سعر إيداع أسبوع واحد * 

 .باحتسابه عن طريق اخذ المتوسط اليومي لهذه الفترة(. عند الرجوع للمؤشر االسترشادي ألي فترة زمنية نقوم  BTMM صفحة )                   

 

 

 

 عملة الصندوق الريال السعودي

 درجة المخاطرة للصندوق   منخفضةمخاطر 

 نوع الصندوق صندوق استثماري مفتوح

1 Week SAR deposit rate* مؤشر السوق االسترشادي  

 

لتوفير السيولة والمحافظة على رأس  بالريال السعودييهدف صندوق أسواق النقد 

 المال.

 األهداف االستثمارية للصندوق 

 المبدئي ورصيد االستثمار  الحد األدنى لالشتراك  لاير سعودي 2,000

 الحد األدنى لالشتراك اإلضافي لاير سعودي 1,000

 لالستردادالحد األدنى  لاير سعودي 1,000

 تعامل الصندوق    أيام  كل يوم عمل في المملكة العربية السعودية

الموعد النهائي لتقديم تعليمات االشتراك واالسترداد لكل يوم   بتوقيت المملكة من يوم العمل السابق لكل يوم تعامل  ظهرا  ١٢قبل الساعة  

 تعامل

 ر وحدة الصندوقيوم إعالن سع  يوم العمل الالحق لكل يوم تعامل 

 موعد دفع قيمة الوحدات المستردة للمستثمرين .التعامل من يوم في المملكة العربية السعودية   خالل أربعة أيام عمل

 رسوم االشتراك دال يوج

 رسوم اإلدارة % في السنة من صافي أصول الصندوق 0.50

 طرح الصندوق تاريخ   هـ١٤٠٧ -ذو القعدة -15م/  1987 -يوليو -11

 الصندوقبدء  سعر الوحدة عند  لاير سعودي 10



 

PUBLIC 

  األسواق المالية باللاير السعوديصندوق 
3 

 

 دليل الصندوق

 

 .باللاير السعودي صندوق األسواق المالية  

 

 اسم صندوق االستثمار

 

 المالية السوق هيئة وترخيص 1010231217 رقم تجاري سجل -شركة السعودي الفرنسي كابيتال  

(37/11153) 

 الملك فهد طريق  تقاطع  السعودية العربية المملكة 11426 الرياض 23454 ب.ص:  الرئيسي المركز

 ) شارع التحلية ( زمع شارع األمير محمد بن عبدالعزي

 (011)2826725 فاكس –( 011) 2826666 هاتف 

 :الموقع اإللكتروني www.fransitadawul.com.sa 

 

  المكتب الرئيسن عنوا

مدير الصندوقل  

  كابيتال.شركة السعودي الفرنسي 

 السعودية العربية المملكة 11426 الرياض 23454 ب.ص:  الرئيسي المركز  

 (011)2826725 فاكس –( 011) 2826666 هاتف 

   :الموقع اإللكتروني www.fransitadawul.com.sa 

 

 أمين الحفظ

 مراجع حسابات الصندوق بناء على قرار مجلس إدارة الصندوق.تم تعيين 

 الحسابات الحالي:مراجع         

 

 KPMG .الفوزان و السدحان 

  الرياض شارع صالح الدين األيوبي 

 المملكة العربية السعودية. 11663الرياض  92876ص.ب 

 (.011)8748600 فاكس –( 011) 8748500 هاتف 

 

 مراجع الحسابات
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تتعريفا  

 

 

 صندوق االستثمار  أداء قياس يمكن خالله من للسوق مرجع هو االسترشادي السوق مؤشر

مجلس يقوم مدير الصندوق بتعيين أعضائه وفقاً لالئحة صناديق االستثمار لمراقبة أعمال مدير صندوق   اإلدارة مجلس

 .االستثمار.

 حين تكون البنوك واألسواق المالية مفتوحة للعمل.  السعودية العربية المملكة في الرسمي العمل يوم العمل يوم

موظف، أو وكيل يمكن أن يتم تفويضه  هيئة السوق المالية شاملة حيثما يسمح النص، أي لجنة، أو لجنة فرعية، أو  الهيئة

 .للقيام بأي وظيفة من وظائف الهيئة.

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

 واسترداد وحدات صندوق االستثمارأي يوم يتم فيه بيع  التعامل   أيام

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

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

 .الماليةعن مجلس هيئة السوق  الصادرة االستثمار صناديق الئحة االستثمار صناديق الئحة

شخص مرخص له بممارسة أعمال اإلدارة بموجب الئحة األشخاص المرخص لهم يكون مسئوالً عن إدارة وحفظ   الصندوق مدير/ االستثمار مدير

 أصول صندوق االستثمار

 السوق مؤشر يتجاوز عائد تحقيق أو المال رأس قيمة كرفع االستثماري الصندوق تحقيقه إلى يهدف ما هو االستثمار صندوق هدف

 .االسترشادي

 .السعودية العربية المملكة المملكة

 التعويض والمصاريف واألتعاب المتعلقة بالخدمات االستشارية التي يتم دفعها لمدير الصندوق الصندوق إدارةأتعاب 

 .معين بصندوق لالشتراك المطلوب الماللمبلغ   األدنى الحد لالشتراك األدنى الحد

برنامج استثمار مشترك يهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه بالمشاركة جماعياً في أرباح البرنامج، ويديره   االستثماري الصندوق

 .مدير الصندوق مقابل رسوم محددة

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

 .استثماري بصندوق تتعلق التي المخاطر درجة على يدل الخطورة مستوى

 .الصندوق في وحدات شراء عند مقدماً  تدفع  رسوم االشتراك رسوم

 .الشخص الذي يملك وحدات في صندوق االستثمار  /مالك الوحداتالمشترك

 .الصندوق في المشترك يملكها التي الوحدات الوحدة

 .باللاير السعودي المالية األسواق صندوق الصندوق

 .الوحدات أسعار عنفيها  يعلن و التي األيام هي أيام اإلعالن
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 األحكام  الشروط و

 .اسم صندوق االستثمار:1
 

 .باللاير السعوديصندوق األسواق المالية 

 

 مدير الصندوق:المكتب الرئيس . عنوان 2
 
  (37/11153ترخيص هيئة السوق المالية رقم )-1010231217سجل تجاري رقم –شركة السعودي الفرنسي كابيتال 

 السعودية العربية المملكة 11426 الرياض 23454 ب.ص:  الرئيسي المركز  

 (011)2826725 فاكس –( 011) 2826666 هاتف 

  :الموقع اإللكتروني www. fransitadawul.com.sa 

 

 . تاريخ البدء:3
 
  هـ1407 -ذو القعدة -15م /  1987 -يوليو -11في الصندوق  بدأ 

 

 . الهيئة المنظمة للصندوق:4
 

 (37/11153)بموجب الترخيص رقملتقديم خدمات األوراق المالية  شركة السعودي الفرنسي كابيتال مرخصة و منظمة من قبل هيئة السوق المالية

 

 . تاريخ إصدار شروط وأحكام الصندوق أو آخر تحديث لها:5
 
 .م2016-10 -18هـ الموافق 1438-01 -17خر موافقة في تاريخ آ

 

 . االشتراك في وحدات الصندوق: 6
 

 .لاير سعودي( ألف)1,000، والحد األدنى لإلضافة لاير سعودي(  ين)ألف 2,000مبلغ الحد األدنى لالشتراك المبدئي 

 

 . عملة الصندوق:7
 

 .اللاير السعوديعملة الصندوق األساسية هي 

دير مبلغ االشتراك بعملة تخالف عملة الصندوق سيقوم مدير الصندوق بتحويلها إلى عملة الصندوق طبقاً ألسعار الصرف السائدة المتوفرة لدى م استالمإذا تم 

 الصندوق.

 

 . أهداف صندوق االستثمار:8
 

الرسوم مع األخذ بعين االعتبار المحافظة على رأس المال تحقيق عوائد صافية من هي إن أهداف االستثمار في هذا الصندوق  هو صندوق استثماري مفتوح .

 والسيولة.

 

 االستثمار الرئيسية: تاستراتيجيا. 9
 

توفير السيولة و المحافظة على رأس المال عن طريق في  يعمل مدير الصندوق حسب مرئياته على تحقيق أهداف الصندوق االستثمارية المتمثلة 

 :ةاالستراتيجيات و الضوابط التالي

 .مصرفيةالودائع ال الحصر ال االستثمار بمجموعة أدوات مالية على سبيل المثال -1
 .% من أصول الصندوق35تقييم و شراء سندات الدين والصكوك على أن ال تزيد وقت الشراء عن ما نسبته   -2
 .، قد تشمل من بينها البنك السعودي الفرنسي في األسواق الخليجية  تكون استثمارات الصندوق مع مؤسسات مالية مختلفة -3
 .وذلك بما يتفق مع استراتيجيات االستثمار عملة الصندوق الريال السعوديقد تكون استثمارات الصندوق بعمالت مختلفة غير  -4
 



 

PUBLIC 

  األسواق المالية باللاير السعوديصندوق 
6 

 

 
استثناء االقتراض من % من صافي قيمة أصول الصندوق ,ب10يحق للصندوق أن يسعى إلى التمويل ,شريطة أن ال يتجاوز المبلغ المقترض  -5

  .مدير الصندوق أو أي من الشركات التابعة لها لتغطية االستردادات

 لن يستثمر الصندوق أصوله في وحدات صناديق أخرى. -6

 

 

 . المخاطر الرئيسية لالستثمار في الصندوق: 10

 

 المخاطر المتعلقة باالئتمان واألطراف المقابلة

 المؤسسات المالية التي يتعامل الصندوق من خاللها.مخاطر عدم التسديد من قبل أطراف 

 الصندوق معرض لمخاطر االئتمان في محافظه االستثمارية والعوائد.

التي يتعامل معها مع المؤسسات  المالية  يسعى مدير الصندوق إلى الحد من مخاطر االئتمان عن طريق مراقبة توزيع االئتمان ووضع  حدود لالستثمارات

 .الصندوق

 

 خاطر العملةم

مالية تساهم في الحماية أدوات  باستخدام حسب تقديره ويقوم مدير الصندوق أسعار العمالت األجنبية.  صرف في  نتيجة لتغيرالمالية األوراق  قد تتقلب قيمة 

 .من التقلبات في األسعار 

 

 مخاطر السيولة

 للوفاء بااللتزامات المالية.هي المخاطر التي يتعرض لها الصندوق في توفير السيولة الالزمة 

 

 المخاطر االقتصادية

السوق العالمي ونمو االقتصاد العالمي. قد يتأثر االقتصاد السعودي بعوامل عديدة  وأحوال تتمتع المملكة العربية السعودية باقتصاد قوي، وهو خاضع لشروط

أو سلبية  على قيمة األوراق  إيجابيةمثل: تذبذب أسعار النفط، نسب األرباح، التضخم ، السيولة، تدفق رؤوس األموال، وعوامل أخرى قد يكون لها تأثيرات 

 المالية التابعة للصندوق.

 

 علقة بأحداث معينة المخاطر المت

 ريعات واألنظمة.يقبل المشترك أن قيمة أصول الصندوق يمكن أن تتأثر بعوامل مختلفة ولكن غير محدودة، منها عوامل سياسية واقتصادية وعوامل تتعلق بالتش

ملزم بقبول طلب استرداد الوحدات يفهم المشترك و يوافق على أن قيمة وحدات الصندوق معرضة للصعود و الهبوط، و أن مدير الصندوق لن يكون 

يعد  ن االستثمار بالصندوق الأعلما ب خسارة مالية قد تترتب على االستثمار في الصندوق، أييتحمل مالك الوحدات المسئولية عن بقيمة الطرح، و

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

 

 والمصاريف:. الرسوم 11
 
 أجرا مقابل إدارته للصندوق، وسيتم احتسابها يوميا بصورة تراكمية وتدفع شهريا. أصول الصندوق % من صافي 0.50الصندوق  مدير  يتقاضى ( أ

 المصروفات األخرى وهي على النحو التالي: يحق لمدير الصندوق أن يخصم من الصندوق قيمة ( ب

 رسوم الجهات الرقابية-3التسجيل )تداول(      رسوم  -2رسوم المراجعة والتدقيق       -1

 أتعاب أعضاء مجلس إدارة الصندوق -6 رسوم التعامل                -5       رسوم التمويل               -4

 

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

 اإلفصاح المالي.تفاصيل الرسوم المتعلقة بالصندوق موضحة في موجز 

 

 :. مصاريف التعامل12

 

 .ريتحمل الصندوق مسؤولية الوفاء بأي رسوم تنظيمية أو مصاريف تتعلق بعمليات االستثما 
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 . التصفية وتعيين مصف:13
 

لالئحة صناديق االستثمار الصادرة من هيئة لهيئة السوق المالية صالحية تعيين مدير صندوق بديل أو مصف للصندوق أو اتخاذ أي تدبير تراه مناسباً وذلك وفقاً 

 السوق المالية.

 

 . مجلس إدارة الصندوق:14

 

 أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق 1.14

 

 مستقلين منهم اثنان عضاءأأربعة  من الصندوق دارةإ مجلس يتكون

 

 :مجلس(ال)رئيس  في السعودي الفرنسي كابيتالرئيس  إدارة الثروات  فرحان طالب أحمد السيد/ إيهاب 

في الخدمات االستشارية مع البنك األهلي في مجال البورصة العالمية والمنتجات االستثمارية. انضم إلى البنك السعودي الفرنسي في عام سنة  13خبرة 

حاصل على  2015كابيتال في مايو تم تعيينه كرئيس إدارة الثروات المكلف في السعودي الفرنسي  كرئيس إدارة االستثمارات لقسم مدينة جدة. 2005

 .2004في عام  المعهد المصرفي –و شهادة مخطط مالي مؤهل من مؤسسة النقد العربي 1995في عام شهادة البكالوريوس في إدارة األعمال 

 

 (:نائب رئيس المجلسالوساطة ) إدارة رئيس –عبدهللا سليمان عبدالعزيز العريني   /السيد

. تم تعيينه كرئيس 2011المكلف في السعودي الفرنسي كابيتال عام  أصبح السيد عبدهللا رئيس للوساطة ،البنوك داخل المملكةسنة في قطاع  14خبرة 

    . 1999في السعودي الفرنسي كابيتال. حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة األعمال الدولية من جامعة الملك سعود عام  2014للوساطة عام 

 

 بخاري )عضو مستقل(ال فتح هللا عبد الخالق محمدالسيد/ 

حائز على درجة ، في قطاع البنوك واالستثمار في داخل المملكة وخارجها ةيمتلك السيد محمد فتح هللا البخاري خبرة تزيد عن خمسة وعشرين سن  

السيد محمد متقاعد اآلن وكان أخر منصب تقلده هو مدير المطابقة وااللتزام   .1972في عام  البكالوريوس في األدب االنجليزي من جامعة الملك سعود

 .2011في عام  لشركة العربي الوطني لالستثمار

 

 عبيد )عضو مستقل(:أحمد هاني إبراهيم  /السيد

 . انضم إلى شركة2004أصبح السيد هاني مدير صندوق في البنك السعودي الفرنسي عام  ،سنة في قطاع البنوك و االستثمار داخل المملكة 11خبرة 

كنائب رئيس إدارة الثروات الخاصة. حائز على شهادة البكالوريوس في إدارة التكنلوجيا من جامعة وينت وورث  2008مورغان ستانلي في عام 

 .  حتى تاريخه انفست كوربشريك في شركة  2012للتكنلوجيا . أصبح السيد هاني في عام 

 

 

 اإلدارة ومدة عقد خدماتهم: مجلس أعضاء مسؤوليات2.14

 

 على سبيل المثال ال الحصر ,اآلتي:إضافي  وتشمل مسئوليات المجلس  مدة عقد أعضاء مجلس إدارة الصناديق هي سنتين قابلة للتمديد التلقائي لمدة عام

 الجوهرية التي يكون الصندوق طرفا فيها.والقرارات والتقارير . الموافقة على جميع العقود 1

 أي تضارب مصالح يفصح عنه مدير الصندوق وفقاً لالئحة صناديق االستثمار.المصادقة على ، كان ذلك مناسباً . اإلشراف، ومتى 2

  غسيل األموال  . االجتماع مرتين سنويا على األقل مع مسؤول المطابقة وااللتزام لدى مدير الصندوق و/أو لجنة المطابقة وااللتزام ومسؤول التبليغ عن 3

 التزام مدير الصندوق بجميع اللوائح واألنظمة المتبعة.للتأكد من وتمويل اإلرهاب لديه،  

 وذلك بموجب الئحة صناديق االستثمار في حالة تعيينه المصفى. إقرار أي توصية يرفعها 4

 .وأي مستند أخر سواء كان عقداً أم غيره بالئحة صناديق االستثمار . التأكد من اكتمال والتزام شروط وأحكام الصندوق5

 الصندوق، وأحكام الئحة صناديق االستثمار.. التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات وفقا لشروط وأحكام 6

 . العمل بأمانة ولمصلحة صندوق االستثمار ومالكي الوحدات فيه.7
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 الصناديق التي سوف يتولى مجلس الصندوق إدارتها جميع 3.14

 

 دوالر أمريكي –البدر للمرابحة  - لاير سعودي -البدر للمرابحة  -

 دوالر أمريكي –األسواق المالية  - لاير سعودي –األسواق المالية  -

 االستثمار باألسهم السعودية - الصفاء للمتاجرة باألسهم السعودية -

 الدانة للمتاجرة باألسهم الخليجية - القصر العقاري للمتاجرة باألسهم الخليجية -

 الناميةالنقاء لألسهم اآلسيوية  - الصينولهند واروسيا والفرسان للمتاجرة بأسهم البرازيل  -

 صندوق السعودي الفرنسي لالسهم السعودية للدخل    - صندوق السعودي الفرنسي للدخل الثابت لألسواق الناشئة -

 )مجلس إدارة مستقل(صندوق السعودي الفرنسي للعقار - صندوق السعودي الفرنسي الخليجي للطروحات األولية -

 

 

 

 . مدير الصندوق: 15

 :مدير الصندوق هو  1.15

 شركة السعودي الفرنسي كابيتال 

  11426الرياض  23454المركز الرئيسي : ص.ب 

 المملكة العربية السعودية

 2826666 11 966+: هاتف 

 www. fransitadawul.com.saالموقع اإللكتروني: 
 

 يحتمل تعارضها مع نصالح الصندوق.نشاط عمل أو مصلحة أخرى مهمة ألعضاء مجلس إدارة مدير الصندوق أو مدير الصندوق ال يوجد أي  2.15

 

 .أن يؤثر على تأدية التزاماته تجاه الصندوقأي تضارب مصالح جوهري من طرف مدير الصندوق يُحتمل يقر مدير الصندوق بأنه ال يوجد  3.15

 

 األحكام يطلب المشترك من مدير الصندوق و يفوضه باستثمار أصول الصندوق وفقاُ ألهداف وسياسة االستثمار الموضحة في هذه و الشروط بموجب هذه 4.15

المؤسسات  الشروط و األحكام كما يخول المشترك مدير الصندوق، بعد أخذ موافقة مجلس إدارة الصندوق، أن يفوض صالحيته و سلطاته لواحدة أو أكثر من

ك بصفة للعمل بصفة مستشار أو مدير فرعي أو حافظ أو أمين أو وكيل أو وسيط للصندوق لتقديم خدمات االستثمار أو حفظ أصول الصندوق سواء كان ذلالمالية 

 مباشرة أو غير مباشرة و يشار له فيما بعد بعبارة ) الطرف المخول (. 

المؤهلين للقيام بالمهام اإلشرافية واإلدارية والمحاسبية إلدارة الصندوق بما في ذلك مسك الدفاتر و قيود االشتراك   باستقطاب الموظفين يقوم مدير الصندوق 

يمتلك كل مشترك حق ُمشاع  واالسترداد ومراجعة السجالت و قيود معامالت البيع والشراء و الحواالت المالية وتأكيد إعطاء معلومات عن الحسابات واألرصدة.

. كما ال يجوز للمشترك تحويل أو التنازل عن أي من الحقوق وااللتزامات المنصوص عليها في هذه الوثيقة صول الصندوق مبني على صافي قيمة وحداتهفي أ

قد يحدث من جهة  بدون موافقة خطية من مدير الصندوق، كذلك فإن مدير الصندوق وخالل الظروف االعتيادية للعمل ال يتحمل المسؤولية عن أي إجراء أو خطأ

 .يتعامل معها لصالح الصندوق سواء كانت تلك الجهة أحد وكالئه أو المؤسسات المالية التي يتعامل معها 

 

 وهي - 1010231217سجل تجاري رقم -وهي شركة مرخص لها بموجب الئحة األشخاص المرخص لهم   كابيتال الفرنسي السعودي شركة 5.15

 ..والحفظ المشورة وتقديم والترتيب واإلدارة التعامل بنشاطات للقيام (37/11153)رقم  ترخيص بموجب المالية السوق هيئة ورقابة إلشراف تخضع
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 . أمين الحفظ:16
 

 شركة السعودي الفرنسي كابيتال

 السعودية العربية المملكة 11426 الرياض 23454 ب.ص:  الرئيسي المركز 

 (011)2826725 فاكس –( 011) 2826666 هاتف

 www. fransitadawul.com.sa  الموقع اإللكتروني:  

 

 . مراجع الحسابات:17
 

 تم تعيين مراجع حسابات الصندوق بناء على قرار مجلس إدارة الصندوق.

 مراجع الحسابات الحالي: 

 KPMG  والسدحان. الفوزان 

 األيوبي صالح الدين الرياض شارع   

  السعودية . العربيةالمملكة  11663الرياض  92876ص ب 

  :966118748600/ فاكس + ٩٦٦1١8748500٠هاتف + 

 

 

 . القوائم المالية السنوية المراجعة :18
 

بإعداد القوائم المالية المراجعة للصندوق للمعايير المحاسبية والمالية السائدة في المملكة العربية السعودية  ، بعد نهاية كل سنة ميالدية طبقاً يقوم مدير الصندوق 

السنوية المالية   . ستكون القوائم يوماً من نهاية الفترة  45عالوة على ذلك سيتم إصدار قوائم مالية نصف سنوية تقدم في غضون  يوماً من نهاية السنة ٩٠خالل 

موقع مدير الصندوق من خالل لدى مدير الصندوق  وبإمكان مالكي الوحدات الحاليين والمحتملين الحصول على صورة منها وذلك على مجاناً  متوفرةالمراجعة 

  الموضح أعاله اإللكتروني

 

 . خصائص الوحدات: 19
 

و تمثل كل وحدة حصة مشتركة متساوية مع كل يجوز لمدير الصندوق إصدار عدد غير محدد من الوحدات في الصندوق وتكون تلك الوحدات من الفئة نفسها 

ينعكس إعادة وحدة أخرى في الصندوق. لن يتم توزيع أرباح وحدات الصندوق على المستثمرين حيث يعاد استثمار األرباح المتحققة في الصندوق وبالتالي س

كية للمستثمرين في وحدات الصندوق بل سيحتفظ بسجل يوضح جميع على قيمة وسعر الوحدات . لن يقوم مدير الصندوق بإصدار شهادات مل إيجابيااالستثمار 

 مالك الوحدات في الصندوق .

 

 معلومات أخرى .20
 

لن يكون مدير الصندوق مسئوالً تجاه مالكي الوحدات ألي خسارة مؤقتة أو دائمة الستثماراتهم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بسبب  : الظروف القاهرة

و الطبيعية أ أي قوة قاهرة، بما فيها على سبيل الذكر ال الحصر القرارات الحكومية أو الحروب أو االضطرابات المدنية أو العصيان المدني أو الكوارث

ب كان أو تعطل الحصار االقتصادي أو المقاطعة التجارية أو القرارات التشريعية لألسواق أو تعليق التداول أو عدم التمكن من التواصل مع السوق ألي سب

روف القاهرة فسيتم لنظام الحاسب اآللي أو أي سبب ال يخضع لسيطرة مدير الصندوق أو الصناديق التي يستثمر فيها.  في حال وقوع أي من أحداث الظ

القاهرة  تأجيل أي التزام على الصندوق بموجب هذه الشروط واألحكام وفقاً لما يقتضيه حدث القوة القاهرة. سيقوم مدير الصندوق بإعالن حدث القوة

 وسيكون ملزم لجميع المستثمرين في الصندوق.  

 

ستكون ملزمة للورثة ومنفذي الوصية ومديري التركة والممثلين الشخصيين ومؤتمني إذا كان المشترك فرداً فإن هذه الشروط واألحكام  : حالة الوفاة

نونياً فإن هذه االتفاقية وخلفاء المشترك، ولن تلغى موافقة المشترك على هذه الشروط واألحكام تلقائياً عند وفاة أو عجز المشترك.  وإذا كان المشترك كياناً قا

إفالس أو حل أي شريك أو مساهم فيها.  وبغض النظر عن هذه الشروط فإنه يحق لمدير الصندوق ووفقاً لتقديره المطلق لن تلغى بشكل تلقائي عند وفاة أو 

لمخولة  للورثة وقف أي تعامالت تتعلق بهذه االتفاقية لحين تسلم مدير الصندوق أمراً من المحكمة أو توكيل أو أي دليل أخر يكون مرضياً له للصالحية ا

 صية ومديري التركة والممثلين الشخصيين والمؤتمنين أو الخلفاء للسماح بتنفيذ تلك التعامالتومنفذي الو
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 صناديق االستثمار المطابقة للشريعة اإلسالمية.21

 ق الينطب

 

 ..صناديق االستثمار العالمية22

 صندوق استثمار عالمي . رال يعتبحيث  قال ينطب

 

 .الطرح األولي:23
 م1987فترة الطرح األولي في عام تم االنتهاء من 

 

 استثمار مدير الصندوق في الصندوق:  .24
 
ا االستثمار معاملة يجوز لمدير الصندوق االستثمار في الصندوق لحسابه على أن يقوم باإلفصاح عن قيمة هذه االستثمارات في القوائم المالية، وسوف يعامل هذ 

 مماثلة لوحدات المشتركين في الصندوق

 

 إجراءات االشتراك واالسترداد:. 25

 

 استردادهاستثمار و الأيام التعامل التي سيتم فيها بيع وحدات صندوق ا 1.25

 كل يوم عمل في المملكة العربية السعودية.ستكون أيام التعامل 

 الموعد النهائي لتقديم التعليمات الخاصة بشراء الوحدات واستردادها 2.25

جميع طلبات   بتوقيت المملكة العربية السعودية. ظهراً  ١٢هو يوم العمل الذي يسبق يوم التعامل وذلك قبل الساعة  واالسترداد الستالم طلبات االشتراك النهائي موعدال

 .وم التعامل الالحقوحدة الصندوق في ي المستوفية للمتطلبات والمستلمة قبل فترة القيد األخيرة يتم تنفيذها بناء على سعر واالسترداد االشتراك 

 ستثمار في الصندوقالشتراك واالتفصل بين ا التي  فترة زمنيةال 3.25

فسوف ينفذ في يوم التعامل الالحق ليوم بتوقيت المملكة العربية السعودية ظهراُ  12شتراك قبل الساعة الم طلب االإذا تم استعمل حيث  يإن أقصى فترة زمنية  هي يوم

عمل في المملكة العربية التعامل أيام أن تكون أيام  ىيوم التعامل التالي ليوم التعامل المعني. علتنفيذه في االشتراك. وفي حال تم استالم الطلب بعد الوقت المحدد فيستم 

 السعودية.

 اإلجراءات : 4.25
 

 :إجراءات االشتراك 

او عن طريق القنوات اإللكترونية الخاصة بمدير  للمستثمرين االشتراك في الصندوق من خالل تسليم مدير الصندوق نموذج طلب االشتراك كامالً وموقعاً يمكن 

ظهرا بتوقيت المملكة العربية  ١٢طلب االشتراك عند استالم مبلغ االستثمار. آخر موعد الستالم االشتراك هو )كل يوم عمل( قبل الساعة قبول  . وسيتم الصندوق

إعالن سعر  ويتم ، الالحق تعاملال يوم وحدة الصندوق في  .جميع طلبات االشتراك الوافية والمستلمة قبل فترة القيد األخيرة يتم تنفيذها بناء على سعر  السعودية

 .المعني الوحدة في يوم العمل الالحق ليوم التعامل

 

 

 

 

 

 



 

PUBLIC 

  األسواق المالية باللاير السعوديصندوق 
11 

 

 

 :إجراءات االسترداد 

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

لعربية السعودية قبل الساعة .  فترة القيد المحددة هي آخر موعد الستالم طلبات االسترداد وهي كل يوم عمل في المملكة االقنوات اإللكترونية الخاصة بمدير الصندوق

 يوم في   وحدة الصندوق ظهرا بتوقيت المملكة العربية السعودية. جميع طلبات االسترداد الوافية والمستلمة قبل فترة القيد األخيرة يتم تنفيذها بناء على سعر ١٢

 .ويتم إعالن سعر الوحدة في يوم العمل الالحق ليوم التعامل المعني ،الالحق  تعاملال

استرداد مستقل من  كطلب ةويعامل طلب التحويل في مثل هذه الحالإلى آخر تحويل استثماراته أو جزء منها من صندوق  أن يطلبكما يجوز للمشترك 

 .واشتراك في الصندوق الثاني األولالصندوق 

 

 السترداد ودفع عوائد االسترداد لحامل الوحداتفترة زمنية بين اأقصى  5.25

 .التي تم فيها تحديد سعر االسترداد لنقطة التقويمسيتم توفير مبالغ االسترداد لمالكي الوحدات قبل إقفال العمل في اليوم الرابع التالي 

 الحد األدنى للوحدات أو قيمتها والتي يجب أن يملكها مالك الوحدات أو يستردها 6.25

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

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

 الحد األدنى لالسترداد )ألف( لاير سعودي 1,000

 صالحيات مدير الصندوق والظروف التي يمكنه فيها تعليق االشتراك أو االسترداد أو تأجيل أي من ذلك أو رفضه  7.25

 شروط وأحكام الصندوق مخالفةهيئة السوق المالية أو  أنظمة مخالفةيحق لمدير الصندوق رفض أي اشتراك اذا رأى أن هذا االشتراك قد يؤدي إلى  -

 :تينياألت الحالتين من أي في وذلك التالي، التعامل يوم حتى مفتوح استثمار صندوق من  استرداد طلب أي تلبية تأجيل الصندوق لمدير يجوز - 

 صندوق أصول قيمة صافي من أكثر أو%( 10) تعامل يوم أي في تلبيتها والمطلوب الوحدات لمالكي االسترداد طلبات جميع نسبة إجمالي بلغ اذا -1

 .االستثمار

 إلى بالنسبة أو عام بشكل إما ، االستثمار صندوق يملكها التي األخرى األصول أو المالية األوراق مع التعامل فيها يتم التي الرئيسة السوق في التعامل تعليق تم إذا   -2

 الصندوق أصول قيمة صافي إلى نسبة مهمة أنها معقول بشكل الصندوق مدير يرى التي الصندوق أصول

ع الكهرباء أو كما يحق لمدير الصندوق تعليق االشتراك و االسترداد في حالة حدوث ظروف قاهرة خارجة عن إرادته تمنعه من تنفيذ هذه الطلبات مثل انقطا -

 حدوث خلل في األنظمة التقنية أو الحروب أو المشاكل السياسية أوالكوارث الطبيعية.

 بسبب استرداده، حينئذ يحق لمدير الصندوق إعادة  الشروط واألحكامق إلى ما دون حد االستثمار األدنى المذكور في إذا انخفض استثمار المشترك في الصندو -

 .قيمة االستثمار للمشتركما تبقى من 

 . تقويم أصول صندوق االستثمار: 26

 طريقة تحديد قيمة أصول الصندوق  1.26
 
وفي حال لم  على أن يكون يوم عمل بالمملكة العربية السعودية المعني التعامل يوم ل  قيم إغالق اليوم السابق على كل يوم عمل بناءً  الصندوق أصول تقويم يتم 

. يتم تنفيذ جميع طلبات االشتراك  التالي على أن يكون يوم عمل  ملالتعايكن يوم عمل في المملكة العربية السعودية ،ففي مثل هذه الحالة يتم التقويم في يوم 

   . التعامل يوم رداد للوحدات من قيمة أصول الصندوق فيواالست
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 عدد مرات التقويم وفي أي وقت من اليوم يتم التقويم 2.26

وذلك خمس التعامل المعني على أن يكون يوم عمل بالمملكة العربية السعودية  يوم ل كل يوم عمل بناًء على قيم إغالق اليوم السابق  الصندوقتقويم أصول  يتم 
 .مرات في األسبوع 

 ستردادالشتراك واالطريقة حساب أسعار ا 3.26

يتم احتساب قيمة الوحدة ألغراض االشتراك أو االسترداد بخصم  صول لكل وحدة،السترداد في صافي قيمة االشتراك أو سعر الوحدة عند االيتمثل سعر الوحدة عند ا

( من إجمالي قيمة األصول، 11جميع المبالغ المطلوبة على هذا الصندوق )التزامات الصندوق( بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر الرسوم المحددة بالفقرة )

.كما أنه اليوجد ظروف تغير من ى إجمالي عدد وحدات الصندوق القائمة في تاريخ يوم التعامل ذو العالقةويحدد سعر الوحدة بقسمة الرقم الناتج من هذه العملية عل

 طريقة التسعير.

 مكان نشر سعر الوحدات وعدد مرات النشر 4.26

و موقع مدير الصندوق الرسمي وذلك  (ية ) تداولعلى موقع شركة السوق المالية السعود تعاملسيقوم مدير الصندوق بنشر سعر الوحدة في يوم العمل الذي يلي كل يوم 

 ..)خمس مرات في االسبوع(كل يوم عمل في المملكة العربية السعودية 

 .رسوم االسترداد المبكر27

 اليوجد

 . إنهاء الصندوق: 28
 

( يوماً على األقل ٦٠)يحتفظ مدير الصندوق بحق إنهاء الصندوق بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية، سيقوم مدير الصندوق بإشعار المستثمرين قبل ستين 

إلى المستثمرين خالل أربعة أيام عمل  من إنهاء الصندوق. وفي هذه الحالة سيتم تصفية أصول الصندوق وتأدية التزاماته وتوزيع ما يتبقى من حصيلة هذه التصفية

 بنسبة ما تمثله وحداتهم إلى إجمالي الوحدات. وسوف يكون قرار مدير الصندوق نهائيا و ملزما. التعامل األخير من يوم 

 

 . رفع التقارير لمالكي الوحدات:29
 

يوضح صافي قيمة أصول وحدات الصندوق وسجل بصفقات  المشترك في الصندوق وعدد وحداته   سنةربع  نهاية كل  تقرير سيقوم مدير الصندوق بإعداد

ستكون القوائم السنوية المراجعة متوفرة مجاناً لدى  قام المشترك بتزويده لمدير الصندوق  عنوان  أخر إلى   للمشترك  وترسلالتي يملكها وصافي قيمتها 

 ..المذكور أعاله الموقع االلكتروني لمدير الصندوقمدير الصندوق وبإمكان مالكي الوحدات الحاليين والمحتملين الحصول على صورة منها وذلك على 

 

 المصالح:تضارب .30
 

المصالح يمكن أن ينشأ بين مصالح "مدير الصندوق" أو أي جهة ذات عالقة  )بما في ذلك مصالح مدراء يجب على مدير الصندوق أن يتجنب أي تضارب محتمل في 

الصندوق، و صناديق االستثمار التابعة ألي جهة أخرى، أو أي طرف آخر يكون قد أوكل إليه جزء أو كامل صالحيات مدير الصندوق( ومصالح المشتركين في 

ئما على وضع مصالح حاملي الوحدات قبل مصالح مدير الصندوق واألطراف ذات العالقة، والتحقق دائما من عدم إعطاء األولوية يجب على مدير الصندوق العمل دا

التي ستتبع لمعالجة  جراءاتاإلكما سيقوم مدير الصندوق بتقديم  . لمصالح مشتركين معينين في الصندوق على مصالح المشتركين اآلخرين في نفس الصندوق.

 .ودون أي مقابل المصالح عند طلبها. تضارب

 

 :. سياسة حقوق التصويت31
 

 الصندوق التحمل أي حقوق تصويت تاستثمارا
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 . تعديل شروط وأحكام الصندوق: 32
 

م مدير الصندوق بإشعار يجوز لمدير الصندوق طبقاً لتقديره فقط تعديل هذه الشروط واألحكام في أي وقت شريطة الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. كما سيقو

وسيتم توفير نسخه من هذه الشروط واألحكام في الموقع االلكتروني لمدير الصندوق  ( يوما ٦٠" قبل تاريخ سريانها بستين )الجوهرية  المستثمرين بالتعديالت 

www. fransitadawul.com.sa 

 

 . إجراءات الشكاوي:33
 

 8001243232االتصال بخدمة العمالء لدى مدير الصندوق على الهاتف المجاني   في حالة وجود أي شكوى تتعلق بالصندوق فإنه على المستثمر 

 (011)2826623الفاكس رقم  إلىالشكوى  إرسالأو  

 www. fransitadawul.com.sa  الموقع اإللكتروني:  

 

إيداع الشكوى لدى لجنة الفصل في منازعات األوراق المالية بعد  أيضاً  إدارة شكاوى المستثمرين، كما يحق للمشترك -، يحق للمشترك إيداع شكواه لدى هيئة السوق المالية كما 

علماً بأن اإلجراءات الخاصة  ( يوم تقويمياً من تاريخ إيداع الشكوى لدى الهيئة، إال إذا اخطرت الهيئة مقدم الشكوى بجواز إيداعها لدى اللجنة قبل انقضاء المدة90مضي مدة )

 لبها.بمعالجة الشكاوى سيتم تقديمها عند ط

 

 . النظام المطبق:34
 

 السارية المفعول. الصندوق خاضع لقوانين المملكة العربية السعودية.

 

 

 . االلتزام بالئحة صناديق االستثمار:35
 

 إن الشروط واألحكام مطابقة ألحكام الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية.

 واألحكام تحتوي على إفصاح كامل وصحيح بجميع الحقائق الجوهرية ذات  العالقة بالصندوق.يقر مدير الصندوق بأن هذه الشروط 

 

الموافقة  فهم ما جاء فيها و و األسواق المالية باللاير السعودي لقد قمت/ قمنا بقراءة الشروط واألحكام الخاصة بصندوق
 تم الحصول على نسخة منها. عليها و

  اسم المشترك
  االستثماريرقم الحساب 

  توقيع العميل

 

 

 

 الستعمال  شركة السعودي الفرنسي كابيتال و الممثلين المفوضين فقط
  اسم الموظف المختص

  التوقيع والتاريخ

  التوقيع
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 اإلفصاح المالي موجز

 السعوديبالريال صندوق األسواق المالية                                                   
 عملة الصندوق اللاير السعودي

 رسوم االشتراك دال يوج 

 رسوم االسترداد ال يوجد

 رسوم االسترداد المبكر اليوجد

 مصاريف الحفظ اليوجد

 أتعاب اللجنة الشرعية  الينطبق

في السنة من صافي  % 0.50يحصل مدير الصندوق 

كأتعاب ادارة مستحقة تحتسب بصورة  أصول الصندوق

تراكمية بشكل يومي ويتم خصمها بشكل شهري )الرجاء 

 "الرسوم والمصاريف" 11الرجوع للفقرة 

 رسوم اإلدارة

ويتم احتساب  .لاير سعودي كحد أقصى في السنة 36,750

تلك األتعاب بصورة تراكمية بشكل يومي وتخصم على 

 أساس سنوي.

 يقرسوم المراجعة والتدق

.ويتم احتساب تلك  . لاير سعودي في السنة 5,000

األتعاب بصورة تراكمية بشكل يومي وتخصم على أساس 

 سنوي.

 رسوم التسجيل )تداول(

 رسوم التمويل على حسب أسعار التمويل السائدة. 

 رسوم التعامل يتحمل الصندوق رسوم التعامل

 مصاريف التوزيع يوجد ال

 تتعلق بسجل مالكي الوحداتأتعاب خدمات  يوجد ال

 مصاريف صندوق القابض ال ينطبق حيث أن الصندوق ليس صندوقاً قابضاً.

 رسوم المؤشر االسترشادي يوجد ال

ويتم احتساب تلك األتعاب  .لاير سعودي في السنة  7,500

 بصورة تراكمية بشكل يومي وتخصم على أساس سنوي.
 رسوم الجهات الرقابية 

تشمل جميع صناديق شركة السعودي  وهذه األتعاب 

 )عدا الصندوق السعودي الفرنسي للعقار(الفرنسي كابيتال

علماً بأن تلك األتعاب ستكون متغيرة بشكل سنوي حيث 

سيتم تخصيص حصة كل صندوق من تلك األتعاب بناًء 

 أتعاب أعضاء مجلس إدارة الصندوق*
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.ويتم احتسابها بصورة  على حجم األصول نسبة وتناسب

.  تراكمية في كل يوم تقويم وتخصم على أساس سنوي. 

يقدر الحد األقصى السنوي إلجمالي أتعاب ومصاريف 

أعضاء مجلس إدارة جميع صناديق شركة السعودي 

) عدا الصندوق السعودي الفرنسي  الفرنسي كابيتال

( لاير سعودي وتقدر  الف ستون60,000بمبلغ  للعقار(

أربعة عشر )14,257لصندوق من هذه األتعاب ب حصة ا

 .سعودي في السنة(  لاير ألف ومئتان وسبعة وخمسون
حصة الصندوق من هذه  األتعاب ستتغير سنوياً وفقاً ألصول الصندوق )زيادة 

أو نقصاً(..علما بأن كل عضو مستقل )عضوين( ( سيتقاضى 

)خمسة عشر ألف ( لاير سعودي عن كل  15,000مبلغ 

)بحد أقصى أربع اجتماعات بالسنة(اجتماع   

 االستثمار رصيدالحد األدنى  لالشتراك المبدئي / لاير السعودي 2,000

 الحد األدنى لالشتراك اإلضافي لاير سعودي 1,000

 الحد األدنى لالسترداد لاير سعودي 1,000

 سعر الوحدة عند بداية طرح الصندوق لاير سعودي 10

 

 .جميع األرقام والنسب تقديريةمالحظة:     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PUBLIC 

  األسواق المالية باللاير السعوديصندوق 
16 

 

 2016 لعام المدققة  األرقام

 

يوضح أتعاب ومصاريف التشغيل بناًء على استثمار افتراضي لمالك الوحدات جدول  

 

 الرسوم والمصاريف 

 النوع كنسبة مئوية بالريال السعودي

 قيمة االستثمار   5000

 رسوم االدارة 0.72% 35.94

 أتعاب المحاسب القانوني   0.005% 0.26

 الوحدات في موقع تداول رسوم نشر قيمة 0.0007% 0.04

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة     0.002% 0.10

 رسوم الجهات الرقابية      0.001% 0.05

 مصاريف التعامل 0.000% 0.00

 رسوم التمويل 0.000% 0.00

 المجموع   36.3899

نسبة  المصاريف من صافي قيمة أصول  المبلغ )لاير سعودي( النوع 

 (2016ديسمبر  31كما في )الصندوق 

 

 اإلدارةرسوم 

5,075,681 

 

0.7188% 

 

 

 أتعاب المحاسب القانوني

36,750 

 

0.0052% 

 

 

  الوحدات في موقع  رسوم نشر قيمة

 تداول

5,000 

 

0.0007% 

 

 

 رسوم التمويل

0 0 

 

 مصاريف التعامل

0 0 

 

 رسوم الجهات الرقابية

7,500 

 

0.0011% 

 

 

 كافآت أعضاء مجلس اإلدارةم

14,257 

 

0.0020% 
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 باللاير السعودي المالية األسواق لصندوق السابق ألداءا

 

الصندوق والمؤشرمقارنة بين أداء   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :مالحظة
 

 .مستقبال الصندوق أداء عليه سيكون ما على يدل ال للمؤشر السابق األداء أو االستثمار لصندوق السابق األداء أن -

 .السابق لألداء مماثال يكون أو سيتكرر ربالمؤش مقارنة أداءه أو  الصندوق أداء أن الوحدات لمالكي يضمن ال الصندوق أن -

1.96% 

0.93% 0.93% 0.92% 0.73% 
0.43% 

0.65% 

1.66% 

3.55% 

5.11% 
4.70% 

1.36% 

0.37% 0.23% 0.28% 0.25% 0.23% 0.21% 

0.68% 

2.86% 

4.75% 
4.97% 

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Fund
Index*

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 السنة

 %4.70 الصندوق

 

5.11% 

 

3.55% 

 

1.66% 

 

0.65% 

 

0.43% 

 

0.73% 

 

0.92% 

 

0.93% 

 

0.93% 

 

1.96% 

 

 %4.97 المؤشر

 

4.75% 

 

2.86% 

 

0.68% 

 

0.21% 

 

0.23% 

 

0.25% 

 

0.28% 

 

0.23% 

 

0.37% 

 

1.36% 

 

 منذ البدء سنوات 10  سنوات 5 سنوات 3 سنه المدة

 %158.64 %18.09 %5.59 %3.87 %1.96 الصندوق

 

 %1.36 المؤشر

 

1.96% 2.49% 11.22% 95.00% 

 


